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Abstrakt  

Práce se zabývá organizačními změnami v souvislosti s dostupností zdrojů, zejména 

dotací z Evropské unie. Zaměřuje se na změny a procesy, které v organizacích občanské 

společnosti probíhají, tyto procesy identifikuje a popisuje. Vychází z teoretického 

předpokladu, že v organizacích občanské společnosti v důsledku dostupnosti zdrojů k 

určitým organizačním změnám dochází. Tento předpoklad je založen na poznatcích 

z předchozích publikovaných studií a prací. Prezentované teorie jsou demonstrovány 

pomocí případové studie. 

The thesis deals with the organizational changes in connection with availability of 

resources, mostly subsidies from the EU. It focuses on the changes and processes in civil 

society organizations, these processes identifies and describes. Based on the theoretical 

assumption that in civil society organizations certain organizational changes occur as a 

result of availability of resources. This assumption is based on findings from previous 

published studies and work. Presented theory are demonstrated using case study. 
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1. Úvod 

 

Ve své práci se zaměřuji na organizační změny v souvislosti s dostupností finančních 

zdrojů, zejména čerpáním prostředků z fondů Evropské unie a na procesy, které v 

organizacích občanské společnosti probíhají v závislosti na těchto změnách. Tématem mé 

diplomové práce je tedy analyzovat, jaké změny v organizaci v závislosti na financování 

probíhají, jak se mění v souvislosti se změnou přístupu ke zdrojům. Tyto jevy identifikuji a 

popíšu a zjistím jejich vzájemné vztahy a souvislosti v případové studii konkrétní 

organizace. Pro srovnání přidám další organizaci, která mi pomůže identifikovat hlavní 

znaky.  

Pro téma práce jsem se inspirovala zejména v sondě, která proběhla v roce 2007 v 

Centru pro výzkum neziskového sektoru1 s názvem Dopady čerpání fondů Evropské unie 

na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací2. Na tuto výzkumnou 

zprávu bych chtěla navázat a rozšířit ji o poznatky z eseje Iron cage revised3. Inspiraci 

jsem našla také v obhájených diplomových pracích. Vycházím zejména z připomínek 

oponentů nebo samotných autorů, kteří navrhují, jak by toto téma šlo dále rozpracovat a 

rozšířit.  

Na základě uvedené studie a dalších zdrojů vycházím z teoretického předpokladu, že 

v organizacích občanské společnosti v důsledku financování a čerpání dotací z EU a 

dalších, jako vnějšího zdroje, k určitým změnám dochází. V dalším programovém období 

již nebude finanční podpora z fondů Evropské unie poskytována v takové míře jako dosud, 

organizace se této změně budou muset přizpůsobit, pokud chtějí udržet svoji existenci i v 

budoucnu a zaměřit se i na jiné zdroje. Může dojít i ke změně cílů organizace.  

Hlavní výzkumnou otázku tedy bude: jaké změny probíhají v organizaci občanské 

společnosti v souvislosti s dostupností finančních zdrojů. Stanovila jsem i další podotázky, 

                                                           
1 Dále CVNS 
2 JANOUŠKOVÁ, Miroslava, Simona ŠKARABELOVÁ a Michal VESELÝ. Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v 
organizační struktuře nestátních neziskových organizací. [online]. [cit. 2014-06-15]. 
3 DIMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W.: The iron cage revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 
Organizational Fileds, In: American Sociological Review, vol. 48, no. 2 (Apr. 1983), pp. 174-160, American Sociological 
Associtation, 
[online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2095101 
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které mi pomůžou lépe zodpovědět hlavní otázku. Tyto otázky uvádím ve druhé části práce 

v kapitole 4.1.1. 

V první části práce popíšu teorie vztahující se s k organizaci, organizačním změnám 

a zdrojům. Zabývám se zejména teorií organizace a byrokracie, popisovat budu také teorie 

týkající se vnitřního a vnějšího prostředí, které se organizací týkají. Na konci této části 

uvedu shrnutí všech těchto teorií ve vztahu k tématu práce. 

Výzkumem se bude zabývat praktická část práce, která má formu případové studie. 

Zde popíšu podrobněji použité metody, výběr vzorku, sběr dat a následně provedu analýzu. 

V závěru shrnu zjištěné skutečnosti a uvedu a tyto skutečnosti budu vztahovat k 

výzkumným otázkám. Jako metodologický přístup jsem si vybrala kvalitativní výzkum, v 

jehož rámci jsem použila případovou studii jako metodu výzkumu. Pro sběr dat využívám 

rozhovory, analýzu dokumentů a vlastní pozorování ve formě terénního deníku. 

Vyjdu z teorie, kterou pak budu aplikovat na konkrétní organizace občanské 

společnosti. Tyto organizace jsem hledala podle několika znaků, popisu postupu při výběru 

případu se věnuji v praktické části práce. Vybrala jsem organizaci GLE o.p.s. jako hlavní, 

a pro srovnání organizaci META o.p.s. Obě organizace mají podobné zaměření a fungují 

tak v podobném prostředí. Jejich podobnost mi umožní lépe se zaměřit na případné rozdíly. 

 

 

 

2. Teoretická část 
 

V této části popíšu teorie, které se vztahují k výzkumným otázkám, vysvětlím 

používané pojmy a definice. První kapitola je věnovaná vymezení používaných pojmů, 

dále následuje popis hlavních teorií týkajících se organizace, organizačních změn, 

vnitřního a vnějšího prostředí a dalších, které jsou relevantní vzhledem k zaměření mé 

práce, například nástroje strategického plánování či profesionalizace. Zmíním také teorii 

popisující isomorfismus. 
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2.1 Vymezení pojmů 

 

V této části se budu věnovat vysvětlení a vymezení pojmů, které v této práci 

používám. Tyto pojmy se týkají zejména rozdělení neziskových organizací, jejich definice 

a popisu organizace. 

 

2.1.1 Strukturálně-operacionální definice organizací občanské společnosti 

 

Organizace občanské společnosti, mají mnoho různých dalších názvů a definic. 

Někdy se používá název neziskové organizace, nestátní organizace a podobně. Tyto názvy 

ale nejsou zcela přesné. V této práci se přikláním ke strukturálně-operacionální definici 

organizací občanské společnosti, kterou uvádí Skovajsa.4 Autoři této definice, Lester M. 

Salamon a Helmut K. Anheier, nejprve kriticky zhodnotili předcházející definice 

organizací občanské společnosti a odmítli je. Sami pak přišli s novou, strukturálně-

operacionální definicí. (Salamon, Anheier,1997)5 Název této definice je odvozen od toho, 

že definice vychází ze skutečného uspořádání struktur a fungování jednotlivých organizací. 

Definici tvoří pět hlavních znaků, které musí organizace splňovat, aby mohla být 

považována za organizaci občanské společnosti. Těmito znaky jsou (Salamon, 

Anheier,1997):  Organizovanost: každá organizace občanské společnosti musí být do jisté 

míry institucionalizovaná, musí mít organizační strukturu nebo být zřízena jako právnická 

osoba. Dalším znakem je soukromý charakter a nezávislost na státu, organizace není řízena 

státem, což ale nevylučuje to, že od státu může získávat prostředky pro svou činnost. 

Organizace musí dodržovat zásadu nerozdělování zisku: zisk organizace není rozdělován 

mezi její členy. Musí být použit pro aktivity spojené s náplní činnosti organizace. 

 Dále je to samosprávnost: organizace má své vlastní řídící orgány, není řízena jinou 

organizací. Dobrovolnost: na akcích organizace se v určité míře podílejí dobrovolníci, 

organizace může přijímat dobrovolné dary. Členství v organizaci je dobrovolné. Tento 

znak například nesplňují některé profesní komory, proto je mezi organizace občanské 

společnosti nezařazuji. 

                                                           
4 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010 
5 Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier (eds.), Defining the Nonprofit Sector: A Cross-national Analysis, Manchester 
University Press, Manchester, 1997 
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 Na základě této definice lze v ČR mezi subjekty organizací občanské společnosti 

zařadit občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, 

evidované právnické osoby církve.6 

 

 

2.1.2 Pojem organizace 

 

Než se dostanu k definici organizační struktury, je třeba vyložit pojem organizace a 

nastínit hlavní organizační teorie, to je hlavním tématem této kapitoly. 

Samotný pojem organizace vystihuje několik definicí. Jedná se o skupinu osob, které 

zastávají různé role vytvořené pro dosažení cílů, systém koordinovaných a účelných 

jednání, právnickou osobu, nebo akt organizování samotného. (Anheier, 2005: 142)7  

Organizaci je třeba odlišit od ostatních forem pravidelné sociální aktivity. Anheier 

uvádí několik zásadních komponentů, které organizace identifikují: je to jasně ohraničený 

cílený sociální subjekt, který zahrnuje osoby, formu zdrojů a technologii a strukturované 

uspořádání, utvořené k dosažení určitého účelu. Tyto komponenty vyvolávají řadu dalších 

diskuzí, například právě otázku závislosti na zdrojích a vymezení hranic. Organizace 

nejsou izolované, ale jsou závislé na svém okolí a zdrojích, proto je těžké hranice 

smysluplně určit. (Anheier, 2005: 142)  

Obecně lze říci, že organizace jsou více či méně početné formálně organizované 

skupiny lidí s diferencovanými funkcemi, vztahujícími se k plnění dílčích a hlavních 

úkolů. 

 

 

 

                                                           
6 Dle starého občanského zákoníku, novým se budu zabývat níže. 
7 ANHEIER, Helmut K. Nonprofit organizations: theory, management, policy. Vyd. 1. New York, NY: Routledge, 2005 
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2.1.3 Právní formy organizací občanské společnosti v ČR 

 

V české odborné ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika 

organizací, které působí v neziskovém sektoru. Názory na zahrnutí těch, kterých organizací 

do nestátního neziskového sektoru se různí podle kritérií jejich členění.8 

Toto členění vychází z důrazu kladeného v praxi na institucionální formu 

neziskových organizací, která je vymezena jen danou legislativou. Po přijetí Nového 

občanského zákoníku může být tato legislativa zastaralá, přesto zde tuto úpravu pro 

úplnost uvádím. Změnám v Novém občanském zákoníku9 se budu věnovat dále.  

V právním systému starého občanského zákoníku byl vymezení neziskové 

organizace nejblíže zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., který v § 18, 

odstavci 7 definoval tzv. organizaci charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo 

založena za účelem podnikání. Zákon sem řadil tyto organizace: 

 zájmová sdružení právnických osob, pokud tato sdružení mají právní 

subjektivitu,  

 občanská sdružení včetně odborových organizací,  

 politické strany a politická hnutí,  

 registrované církve a náboženské společnosti,  

 nadace, nadační fondy, 

 obecně prospěšné společnosti,  

 veřejné vysoké školy,  

 obce, 

 vyšší územní samosprávné celky  

 organizační složky státu a územních samosprávných celků (do roku 2001 

rozpočtové organizace), 

 příspěvkové organizace,  

 státní fondy 

 subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 

                                                           
8 Škarabelova, S. Vymezeni pojmu nestatni nezisková organizace. In Definice neziskového sektoru: Sborník příspěvků z 
internetové diskuse CVNS, Škarabelova, S. (ed.). 1. vyd. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005, s. 24-28.  
9 dále NOZ 
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Rozhodujícími právními formami nestátních neziskových organizací v ČR pak jsou z 

hlediska jejich počtu a zaměření činnosti občanská sdružení a jejich organizační složky, 

nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti - 

zejména jejich účelová zařízení. Nový občanský zákoník ale přinesl mnoho změn. 

Základní změny, které ve vztahu ke stávajícím organizacím občanské společnosti 

přináší, je možné shrnout pod následující body10: 

 nové vymezení subjektů soukromého práva (korporace, fundace, ústavy); 

 nutnost uvést do souladu vnitřní poměry nevládních neziskových organizací s 

novou právní úpravou (statut, orgány, atd.); 

 definice tzv. veřejné prospěšnosti; 

 další nemožnost zakládat obecně prospěšnou společnost (dále jen „o.p.s.“); 

 automatická transformace o. s. do spolku; 

 současné projednávání dalších legislativních změn (zákona o změně právní 

formy, zákona o statutu veřejné prospěšnosti). 

Pokud jde o vymezení, resp. dělení právnických osob soukromého práva, mezi které 

patří i nevládní neziskové organizace, pak dle nového Občanského zákoníku se rozlišují 

následující tři typy právnických osob, a to korporace, fundace a ústavy.11 

Korporace představují právnické osoby, mezi které typicky řadíme tzv. spolky. Pro 

spolky je příznačné, že je tvoří členové nebo společníci neboli osobní složka. Základní 

znaky spolku pak odpovídají zásadě spolkové autonomie a jsou tvořeny samosprávou, 

dobrovolností členství, principiální nezávislostí majetku spolku a majetku jeho členů. V 

současné právní úpravě jsou této formě nejbližší tzv. občanská sdružení. Přičemž nová 

právní úprava pak v případě občanského sdružení stanoví, že dnem účinnosti nového 

Občanského zákoníku se občanská sdružení automaticky stávají právě tzv. spolky.12 

                                                           
10ŠEBESTA, Kamil. ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE. [online]. [cit. 2014-06-21]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/zakladni-prehled-zmen-ktere-
prinasi-novy-obcansky-zakonik-pro-nestatni-neziskove-organizace-92357.html 
11 Tamtéž. 
12 Tamtéž. 
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Dalším subjektem upraveným novým Občanským zákoníkem jsou tzv. fundace, 

jakožto účelová sdružení majetku, mezi které řadíme nadace, nadační fondy a přidružené 

fondy, jejichž základ (fundus) tvoří majetek určený k určitému účelu. 

Jako poslední z uvedeného výčtu jsou pak nově upraveny tzv. ústavy jako právnické 

osoby ustavené za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s 

využitím své osobní a majetkové složky. Ústav tak kombinuje svou osobní i majetkovou 

složku, přičemž ústav nemá členy jako spolek, ale zaměstnance, a majetek ústavu není 

chráněn takovým způsobem jako u fundací. Přirovnáme-li tuto formu k dosavadní právní 

úpravě, pak jsou této formě nejbližší současné tzv. obecně prospěšné společnosti. 

Další novinky, které souvisejí s novým Občanským zákoníkem, a jež jsou zvláště 

důležité pro stávající nevládní neziskové organizace, se týkají jednak omezení možnosti 

dalšího zakládání tzv. obecně prospěšných společností a dále tzv. statusu veřejné 

prospěšnosti.13 

 

2.1.3.1 Členění neziskových organizací podle kritéria globálního charakteru 

poslání 

Toto kritérium je zásadní pro vymezení hranice mezi vzájemně a veřejně14 

prospěšnou činností. Kritérium používá mj. Rektořík (Rektořík, 2001)15 při své typologii 

neziskových organizací. Podle tohoto kritéria se neziskové organizace člení na: 

Organizace veřejně prospěšné (Public Benefit Organizations - PBO), které jsou 

založeny za účelem poslání, spočívající v produkci veřejných a smíšených statků, které 

uspokojují potřeby veřejnosti - společnosti (příkladně charita, ekologie, zdravotnictví, 

vzdělávání, veřejná správa), 

Organizace vzájemně prospěšné (Mutual Benefit Organizations - MBO),  které 

jsou založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů (i právnických osob), které jsou 

spjaty společným zájmem. Jejich posláním je tedy uspokojování svých vlastních zájmů a 

veřejná správa dbá, aby se jednalo o takové zájmy, které jsou ve vztahu k veřejnosti 

                                                           
13 ŠEBESTA, Kamil. ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ PŘINÁŠÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE. [online]. [cit. 2014-06-21]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/zakladni-prehled-zmen-ktere-
prinasi-novy-obcansky-zakonik-pro-nestatni-neziskove-organizace-92357.html 
14 Někdy bývá používáno i označení "obecně prospěšná činnost". Jde v podstatě o synonyma. 
15 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2001 
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korektní, tedy neodporují zájmům druhých občanů a právnických osob. Jde například o 

realizaci aktivit v oblasti kultury, sportu, koncesních a profesních zájmů, ochrany zájmů 

skupin apod. 

 

 

2.3 Organizační teorie a organizace občanské společnosti 

 

V této části se budu zabývat teorií organizace. Organizační teorie je jednou z 

nejrozvinutějších větví sociálních věd a zasahuje do sociologie, ekonomie a managementu. 

Mezi hlavní problémy, na které tato teorie odpovídá, patří vztah mezi organizační 

strukturou a prostředím, ve kterém chce dosáhnout svých cílů, racionalita organizace (v 

jednání k dosažení cílů), a co ovlivňuje utváření organizace a její rozvoj. Poslední problém 

se zabývá problematikou životaschopnosti, perspektivy a udržitelnosti organizací. To 

zahrnuje také zkoumání schopnosti adaptace na změnu prostředí. 

Většina teorií se zabývá firmami, nebo veřejnými institucemi, jejich pochopení je ale 

pro neziskový sektor zásadní, protože modely řízení založené na těchto teoriích se vztahují 

i na řízení neziskových organizací. (Anheier, 2005:142) Navíc sdílejí některé 

charakteristiky obchodních firem a veřejných institucí, přestože patří do samostatného 

sektoru ekonomiky. Anheier, dle Younga a Steinberga16, uvádí některé shody: stejně jako 

jakákoliv firma, musejí organizace občanské společnosti hospodařit vyváženě. Můžou mít 

zisky i ztrátu, ale rozdíl by měl být v určitém časovém úseku odůvodnitelný. Jsou závislé 

na participaci a příspěvcích občanů a účast je dobrovolná. S veřejnými institucemi sdílejí 

poslání sloužit veřejným zájmům, ne zájmům jednotlivce nebo vlastníka. Stejná je také 

zásada nepřerozdělování zisků. Organizace občanské společnosti samozřejmě zastávají jiné 

hodnoty (náboženské, politické, humanitární, nebo morální), než ostatní organizace. 

Organizace občanské společnosti se nesnaží maximalizovat své finanční zisky, ale právě 

tyto hodnoty. Nakolik citované hodnoty ovlivňují chování organizace, se napříč spektrem 

organizací liší, ale jejich přítomnost ukazuje na složitější vztahy mezi prostředky a cíly 

organizace. (Anheier, 2005:141) 

 
                                                           
16 in Anheier, 2005: 140 
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2.3.1 Počátky organizační teorie a byrokracie 

 

Organizaci lze zkoumat z různých pohledů, v této kapitole uvádím několik hlavních 

teorií a autorů.   

Jedním z nejvýznamnějších autorů, na kterého navazují mnozí další je, Max Weber. 

Jeho esej o byrokracii představuje počátek moderní teorie organizace. Za byrokratickou 

považuje Weber organizaci s následujícími znaky: (Anheier, 2005:143)  

Činnost je rozdělena podle jasně daných kompetencí, zaměstnanci jsou vybíráni a 

povyšováni na základě profesních a technických dovedností, struktura pozic je 

hierarchicky rozdělena. Jsou dána písemná pravidla, jak nejlépe vykonávat danou pozici. 

Na všechna rozhodnutí, pravidla a směrnice jsou vedené záznamy, úředníci mají určitou 

zodpovědnost a za to výměnou dostávají plat, nemohou si ale činit nárok na pozici, nebo 

úřad, který zastávají. Keller uvádí další znaky, které Weber popisuje: (Keller, 2007:25) 

 Byrokratická správa je nepřetržité vyřizování záležitostí na základě více či 

méně pevných a vyčerpávajících pravidel abstraktního charakteru. 

 Členové byrokratického aparátu mají pevně stanovené kompetence, tzn. jasně 

ohraničené oblasti úřední pravomoci a úředních povinností, které vymezují 

obsah jejich kvalifikace. 

 Existuje princip úřední hierarchie, který umožňuje kontrolu a dohled vyšších 

úřadů nad nižšími a právo odvolání či stížnosti nižších úřadů vůči vyšším. 

 Ovládnutí pravidel, na jejichž základě se rozhoduje, vyžaduje zpravidla 

odborné vyškolení. Jejich znalost představuje základ specializovaného vědění 

úředníků. 

 Úřední jednání je fixováno písemnou formou, přičemž písemná akta zhotovuje 

štáb podřízených úředníků. 

 Materiální správní prostředky nejsou ve vlastnictví úředníků. Úřední a 

soukromý majetek je oddělen, stejně jako úřad od bydliště úředníka. 

 

Weber zdůrazňuje, že se tyto znaky vyvíjely přes řadu mezistupňů a jsou společné 

jak ve sféře veřejné státní správy, tak ve sféře soukromého podnikání. Zajímavé je, že dle 
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Webera je odlišnost mezi fungováním státních úřadů a soukromých podniků známá pouze 

v Evropě, americkému stylu myšlení je zcela cizí. 

 

Weberův model byrokraticky řízené organizace je nejlepší pro stabilní, rutinní 

pracovní prostředí. Anheier dodává, že byrokraticky řízené můžou být jak ziskové firmy, 

tak neziskové a státní organizace. Nezáleží na organizační formě, ale na pracovním 

prostředí, zda jsou pracovní úkoly jasně rozděleny do oddělených a jasných kroků, jestli je 

jejich podstata stabilní a předvídatelná a jestli může být výkon pracovníků sledovatelný a 

reportovatelný. Tento typ se tedy nehodí pro organizace, které fungují v rychle se měnícím 

nestálém prostředí, jako je například oblast výpočetní techniky, výzkumu a vývoje, nebo 

malých firem. Některé znaky byrokracie samozřejmě vykazují všechny organizace, ale 

záleží na jejich stupni. (Anheier, 2005:143) 

Rozvoj byrokraticky řízených organizací je spjat s relativní demokratizací 

společnosti, především s demokratizací přístupu ke správním funkcím. Vrcholem 

uskutečnitelné demokracie podle Webera je, když má lid šanci určit si způsob, jakým bude 

spravován, a vyjádřit se ke způsobu výběru osob do vládnoucí vrstvy. Byrokratická 

organizace má zaručit rovnost práv ovládaných, a dokonce jejich přístup k úřadům na 

základě požadované kvalifikace.(Keller, 2007) 

 

 

2.3.2 Byrokratické dysfunkce 

 

Weberova teorie byrokracie byla podrobována řadě dalších analýz a mnoho vědců 

přišlo s kritikou. Cenou za vysoce funkční uspořádání je podle Webera postupující 

dehumanizace celého procesu. V těchto podmínkách je lidské jednání zcela zbaveno 

lidského rozměru, což může uškodit i v rozhodovacím procesu. Dochází také k rozvoji 

neformálních mezilidských vztahů, což může také výrazně podporovat fungování 

organizace (Keller, 2007:47).  

Jedním z kritiků je Michel Crozier. Ve své práci nazvané Fenomén byrokracie (1964) 

se zabývá problematikou formálních organizací. Tímto fenoménem je maladaptace, 

tendence uměle konstruovaných lidských organizací stávat se postupně stále nezávislejšími 
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na cílech, kvůli kterým byly původně vytvořeny, a fungovat vlastní logikou. (Keller, 

2007:56)  

Crozier říká, že byrokratický systém ztratil schopnost korigovat svůj vlastní chod na 

základě informací o svých omylech. Crozier také dále rozvádí myšlenku ritualizace, která 

dle něj slouží jako obrana úředníků při nepředvídaných okolnostech. Také rozšiřuje model 

bludného kruhu, který může vést ke zkreslování údajů o skutečné činnosti, protože 

kontrolní orgán je příliš vzdálený. Moderní organizace jsou dle Weberových kritiků obecně 

různorodější a sledují různé cíle. 

 Dalšími pohledy na organizace je teorie konfliktu, podle které jde v organizacích o 

permanentní střetávání agresivních aktérů, řídících se svými osobními strategiemi, které si 

vypracovávají, vybaveni jen svými možnostmi omezené racionality. Formální organizace 

tak v podstatě omezují moc jednotlivců, aby nedošlo ke znemožnění kolektivního jednání. 

(Keller, 2007:77). Jeden z hlavních představitelů je opět Michel Crozier. Vysvětluje, proč 

se členové organizace podřizují jejím pravidlům. Nechtějí ji totiž zcela zlikvidovat, chtějí 

být při jejím postupném vytěžování. Spolupracoval také s Eduardem Friedbergem. Definují 

také tzv. "zóny nejistoty," které nabízejí prostor pro získání moci k dosažení cílů. Dalším 

představitelem je Randall Collins, který vychází z koncepce Webera a používá výkladová 

schémata E. Goffmana.  Podle něj interakční ceremoniály slouží k dramatizaci moci. Tři 

typy panství pak popisuje jako tři způsoby dramatizace mocenských vztahů. Dle pohledu 

interpretativní sociologie organizace v podstatě neexistují, jsou sociálním konstruktem. 

Teoretikové si upravují realitu pro své teze, termíny jako struktura, hierarchie a účinnost 

by neměly být nástroji zkoumání, ale jejími předměty. Dalším přístupem je 

institucionalismus a kontingenční přístup. Oba přístupy relativizují údajně univerzálně 

platné pravdy o organizaci a principech jejího řízení. 

Základním problémem řízení organizací je, že každá kooperace činností většího 

počtu lidí vyžaduje docílení nezbytné míry souhlasu. Max Weber popisuje ve svém modelu 

ideální byrokracie různá opatření, která zajišťují dostatečnou míru konformity, ale vedou 

právě k dehumanizaci mezilidských vztahů. Crozier ale namítá, že tato opatření nemají 

dostatečně silný dehumanizační potenciál, jak se obával Weber. Zaměstnanci se s nimi 

naučili docela pohodlně žít a obratně jich využívat pro dosahování svých vlastních cílů. 

(Keller, 2007:56) 
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Byrokratický systém je také málo pružný a lpí na dodržování vlastních pravidel, i 

pokud se ukáže, že jsou chybná a nefunkční. Neosobnost pravidel a centralizace 

rozhodování vedou k nastoupení bludného kruhu byrokratických dysfunkcí. 

Potřeba změny systému nastává teprve, když jsou dysfunkce již značné. 

Problematická komunikace způsobuje, že řídící pracovníci nemívají k dispozici včasné 

signály o narůstající kritičnosti situace. Jakmile je o provedení nutných změn rozhodnuto, 

postupuje byrokratická organizace následovně: Každá změna se uskutečňuje zásadně 

směrem shora dolů. Každé přijaté opatření se týká všech částí organizace, tedy i těch, které 

nebyly dysfunkcí příliš zasaženy. Nařízení ohledně náprav posilují centralizaci, neboť ve 

své univerzálnosti ničí lokální zvláštnosti, které se stačily rozvinout v rámci předešlého 

vývoje. (Keller, 2007:61) Tyto změny se můžou opakovat pravidelně. 

 

 

2.3.3 Strukturně funkcionální pojetí organizace 

 

Hlavní přístupy sociologie se pak odvíjejí podle dvou hlavních os. První klade důraz 

na dialektiku člověka jako na tvůrce i výtvor sociální reality. Teorie konsensuální 

(funkcionální, strukturalistické) se zaměřují na sociální podmíněnost veškerého jednání, 

sledují, jak společenské tlaky formují jedince i celé skupiny podle potřeby. Jednotlivci jsou 

chápani pouze jako nositelé určitých rolí, liší se mírou přizpůsobivosti vůči požadavkům 

nadindividuálních sociálních struktur. Hlavní rozdíl obou směrů je chápání pojmu 

instituce. Jedná se zejména o to, zda jsou instituce normativní, nebo zda jsou každodenně 

přetvářeny aktéry. Druhý spor řeší povahu sociální reality, zda jsou lidé při naplňování cílů 

vedeni společným zájmem, nebo jsou ke spolupráci donuceni. "Podle zakladatele 

strukturního funkcionalismu Talcotta Parsonse (1956-1964) se formální organizace odlišují 

od jiných sociálních útvarů především svou orientací na dosažení specifického cíle. Od 

tohoto určujícího kritéria se pak odvozuje jejich vnitřní struktura." (Keller 2007:68) 

Základním předpokladem dle Croziera je, že jednotlivci sledují pouze své cíle. Nedochází 

tedy k dehumanizaci dle Webera, ale spíše k neracionálnímu chování organizace. (Keller, 

2007:68) 

Parsons studuje organizace jako sociální systémy pomocí dvou různých přístupů. 

První z nich obsahuje kulturně institucionální rovinu, ve které organizace reprodukuje 
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hodnotové vzorce. Smyslem těchto vzorců je legitimovat existenci organizace v dané 

společnosti. Druhý přístup analyzuje role členů organizace, jejichž naplňování je 

podmínkou hladkého chodu. Základem celého organizačního dění je ale kontrola užívání 

zdrojů v zájmu naplnění stanovených cílů. 

Podobně ke studiu organizace přistupuje Phillip Selznick, který uvádí, že organizace 

mají své základní potřeby, rozvíjejí prostředky sebeobrany.17 

Sociologie přináší i další teorie organizace. 

Jednou z nich je interpretativní teorie. Ta klade důraz na tvůrčí potenciál sociálních 

aktérů, na jejich autonomii, suverenitu a svobodu. Na lidské jednání nelze pohlížet jen jako 

na odraz systémových potřeb, ale také jako na interakci, při které aktéři přikládají významy 

svému vlastnímu jednání i jednání druhých. Vnější tlaky jsou pak udržovány i měněny 

podle těchto významů. 

Collins18 pohlíží na organizace jako na arénu, v níž probíhá konfrontace 

protikladných zájmů. Tmelící prvky organizace se odvíjejí od typů panství definovaných 

Weberem. Rituály a ceremonie mají zabránit konfliktům ohrožujícím elementární 

spolupráci. Kriticky se dívá na možnost, že by konflikt zmizel neformálními strukturami, 

jak očekává směr mezilidských vztahů. Strukturu organizace tvoří síť meziosobních vztahů 

a vlivů, souhrnem způsobů, jimiž se jedni snaží využívat druhé pro své cíle. Účelem 

organizační struktury není podpora dynamičnosti rozhodování, nýbrž zajištění minimální 

koordinace aktivit velkého počtu zúčastněných.  

David Silverman19 tvrdí, že strukturní funkcionalismus opomíjí širší sociální kontext. 

Organizace je nestálý a proměnlivý výsledek dočasných interakcí různě motivovaných 

účastníků, kteří se snaží řešit své vlastní problémy. Změny v organizaci nejsou jen 

důsledkem vnějších vlivů, záleží na jejich uchopení konkrétními členy organizace.  

 

 

                                                           
17SELZNICK, Philip. Foundations of the Theory of Organization. American Sociological Review [online]. 1948, vol. 13, 
issue 1, s. 25- [cit. 2014-06-22]. DOI: 10.2307/2086752. Dostupné 
z: http://www.jstor.org/stable/2086752?origin=crossref 
18 In Keller, 2007 
19In Keller, 2007 
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2.4 Vnější prostředí organizace 

 

V této kapitole se budu věnovat teorii organizačního prostředí.  

Vznik a vývoj organizace a také organizační změny jsou ovlivňovány prostředím, ve 

kterém se organizace nachází. Je tedy potřeba zkoumat je ve vztahu k vnějšímu prostředí.  

Institucionální a právní prostředí je mnohem významnější, než záměry zakladatelů či členů 

organizace, resp. aktivity a chování organizace jsou funkcí vnějšího okolí, do něhož patří i 

poptávka po poskytovaných službách, konkurenční prostředí, a to nejen konkurence 

poskytující stejné či podobné služby, ale také konkurence o zdroje, ať už finanční nebo 

lidské apod. (Hyánek, 2011:91)20 Tento přístup se objevuje od konce šedesátých let 20. 

století. Keller uvádí, že snaha propojit dění v organizaci s okolním prostředím má dva 

hlavní přístupy. Prvním z nich je tvrzení, že organizace jsou spjaty s vnějším prostředím 

zejména skrze vstupy, které z něj čerpají a výstupy, jež prostředí odebírá od nich. Druhý 

přístup říká, že organizace jsou formovány vnějšími tlaky, které mají povahu normativní a 

hodnotovou. Tento proces se pak obtížně sleduje pomocí kvantitativního empirického 

výstupu, který používá jen kvantifikovatelná data, jako je velikost organizace nebo stupeň 

centralizace. (Keller, 2007:95) 

Možnosti řídících pracovníků organizace a jejich vliv na směřování organizace jsou 

díky vlivu vnějšího prostředí omezené. Vnější prostředí se samozřejmě liší podle 

jednotlivých odvětví a segmentů hospodářství. Barnett a Carroll (1995) označují tento 

přístup jako "the selection approach". Další přístup, který popisují, nazývají "the adaptation 

approach". Zde se opět objevuje téma zdrojů. Tento přístup říká, že pokud organizace 

soutěží o zdroje v oblastech (nikách) se silnou kontrolou výstupu, budou organizace 

využívat spíše efektivnostních  taktik. Pokud soutěží v oborech se silnou kontrolou 

procesu, budou organizace využívat spíše legitimizujících taktik (Hyánek, 2011:91)21.  

Efektivnostní  taktiky jsou v tomto případě zaměřené na zvyšování efektivnosti 

pomocí snižování nákladů a zvyšování prodeje, což v principu platí u všech typů 

organizací. Zvyšování legitimity probíhá pomocí přizpůsobování se normám, pravidlům, 

zákonům, regulačním opatřením a společenským konvencím a zároveň deklarováním 

                                                           
20 HYÁNEK, Vladimír. Ekonomika neziskových organizací. Brno, 2004 
21 Citováno podle Galaskiewitz a Biefeld, 2003 
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tohoto procesu navenek. Hyánek k tomuto dodává: Rozhodujícím faktorem, resp. určující 

hnací silou aktivit organizace, je snaha organizace přežít ve svém oboru působnosti (nice) a 

tomu jsou přizpůsobeny její taktiky a konkrétní aktivity. Jistě jde někdy o skutečné taktiky, 

promyšlené postupy a připravené vzorce chování, někdy však organizace dělají pouze to, 

co musí, resp. volba alternativ může být vyloučena či podstatně omezena. Důležité je 

vědět, čím se konkrétní oblasti odlišují, co je pro ně charakteristické. Například pokud je to 

oblast se slabou kontrolou výstupu, ale naopak se silnou kontrolou procesu, jedná se 

obvykle o poskytování určité služby a neziskové organizace budou v této oblasti soupeřit s 

jinými neziskovými organizacemi o získání kontraktů, grantů či dotací, přičemž musejí být 

konformní s požadovanými postupy, pravidly a normami a tato shoda musí být 

prokazována a vysvětlována v zájmu zabezpečení zmíněných zdrojů. Zvolená právní forma 

může v tomto případě být dostatečným signálem či oprávněním, resp. jednou z vhodných 

taktik organizace. (Hyánek, 2011:94) 

Jednou z prvních studií, která se zabývá významem vnějšího prostředí, je práce 

Burnse a Stalkera z roku 1961. Autoři rozdělují organizace podle vnitřního uspořádání, 

které nazvali mechanické a organické. Mechanické uspořádání je více byrokratické a 

objevuje se v neměnném stabilním prostředí s nízkou mírou nejistoty a vysokou 

předvídatelností. Naopak organické se rozvíjí v prostředí vysoce proměnlivém, v němž je 

nutno řešit stále nové problémy a úkoly. I tyto firmy byly původně byrokratizované, ale 

dokázaly se přizpůsobit změněným podmínkám prostředí. (Keller, 2007:96) 

Podle Anheiera (Anheier, 2005), popisuje vztahy mezi rozvojem organizace a 

organizačním prostředím několik teorií. Nejranějším příkladem je kontingenční teorie, 

která vidí organizaci jako systém propojených částí, upozorňuje na důležitost faktorů 

prostředí a naznačuje, že neexistuje jediná správná cesta vedení. Místo hledání 

univerzálních principů by se měl hledat kontingenční přístup, který by reflektoval potřeby 

konkrétního prostředí, ve kterém organizace funguje. 

Dalším přístupem, který sleduje chování organizace, je populační ekologie. Ta 

popisuje změny v organizaci jako rekombinaci a refunkcionalitu, ne jako adaptaci. Stejně 

jako v přírodě, dochází ke konkurenčnímu soupeření a boji o přežití, protože zdroje jsou 

konečné, ale organizace chtějí stále expandovat. Autoři Hannan a Freeman (1983) uvádějí 

dvě strategie, generalismus a specialismus. Specialisté se snaží adaptovat za každou cenu 

na změnu prostředí a zvyšovat zisky, generalisté si nechávají určité organizační kapacity v 
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záloze, spoléhají se na vyšší jistotu za cenu menšího zisku. Ve stabilním prostředí bývají 

úspěšnější specialisté, v nestabilním záleží na povaze změn, pokud jsou pomalé, vyplatí se 

více strategie generalismu, pokud jsou rychlé a výrazné bývá naopak úspěšnější 

specialismus. Kritika ale namítá, že pro zkoumání těchto hypotéz byly vybírány jen malé 

organizace s lokální působností a nebyl brán ohled na to, že ne všechny organizace se 

nacházejí v tomto postavení. Charles Perrow (1986) upozorňuje, že velké a vlivné 

organizace mají dostatek prostředků na to, aby byly schopny pozměňovat prostředí kolem 

sebe, což populačním teoretikům organizací uniká. (Keller, 2007:97) Další namítají, že 

populační teorie je nadbytečná a že vše potřebné popisují ekonomické modely. Populační 

teorie ale na rozdíl od ekonomických modelů nepřeceňuje míru racionality v chování firem 

a lépe vystihuje instinktivní a rutinní charakter chování firem. Tato teorie je například 

schopná vysvětlit jev, kdy některá organizační forma vzkvétá, i když mají jednotlivé 

organizace nízké šance na přežití. Příkladem těchto forem jsou různá protestní hnutí, sekty, 

církve apod. Zejména však tyto teorie zdůrazňují omezenost kritických zdrojů a omezenou 

kapacitu prostředí, díky čemuž procházejí organizace selekcí, kterou přežijí jen některé 

organizace na úkor jiných. (Hannan, Freeman, 1989) 

Organizace se také může přesunout do jiné oblasti působnosti neboli výklenku. 

Anheier používá pojem "niche" (podobně jako Hyánek), což jsou různé sady prostředků, 

které tvoří vstupy organizace, ať už na straně nabídky nebo poptávky.(Anheier,2005) 

S termínem niche souvisí kapacita prostředí, která uvádí kolik je dané prostředí 

schopné podpořit organizací za daných ekonomických, sociálních a kulturních podmínek a 

daných zdrojů. Pokud dokážou organizace dosáhnout na zdroje, aniž by si navzájem 

konkurovaly, tak nebyla kapacita prostředí naplněna. Přežití organizace může ale také 

záviset na efektivitě využívání zdrojů, nebo na stálosti prostředí. Pokud se například změní 

přístup státu k neziskovým organizacím, změní se také kapacita prostředí. 

Vedle populační ekologie existuje také přístup teorie závislosti na zdrojích. Ta 

uvádí, že organizace musejí čelit nátlaku ze strany toho, kdo kontroluje zdroje, které 

potřebují ke svému přežití. Dochází k ovlivňování, organizace chtějí být nezávislé na 

kritických zdrojích a při snaze tohoto dosáhnout mění okolní prostředí. Organizace se snaží 

přizpůsobit, nebo používají kooperativní strategie. 
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Jeden z autorů tohoto přístupu, Talcott Parsons (1960), rozlišuje tři organizační 

úrovně: technická úroveň zajišťuje vlastní produkci organizace (výroba či služby), 

manažerská úroveň je zodpovědná za kontrolu toho, co se děje na technické úrovni. Na 

institucionální úrovni se pak organizace propojuje s okolním prostředím a zajišťuje tak 

svoji legitimitu.  (Keller, 2007:99) Každá z úrovní reaguje na tlaky prostředí jinak, 

technická úroveň je před nimi dokonce chráněna a věnuje se vlastní produkci. Na 

institucionální úrovni je organizace tlakům otevřena, aby si zachovala svoji legitimitu. 

Manažerská úroveň hlídá vyrovnaný přístup předchozích úrovní. V návaznosti na toto 

rozdělení rozlišují John W. Meyer a W. Richard Scott (1983) prostředí na technické a 

institucionální. V rámci technického prostředí organizace produkují své zboží a služby, jež 

jsou směňovány na trhu. (Keller, 2007:99) Institucionální prostředí určuje, jaké cíle a jaké 

prostředky můžou v dané době a v dané kultuře sledovat. Keller uvádí, že tento rozměr je 

důležitý zejména pro organizace, jejichž zdroje nezávisí primárně na tržním ocenění jejich 

výstupů. Typy tlaků, které tato prostředí na organizace vytvářejí, se liší. Zatímco s 

technickým prostředím si organizace prvky na vstupech i výstupech vyměňují, prvky 

prostředí institucionálního jsou do organizace začleňovány. (Keller, 2007:99) Pro charakter 

technického prostředí je pak důležitá míra nejistoty a stupeň závislosti. Míru nejistoty 

udává několik faktorů, jako je stupeň homogenity prostředí - míra podobnosti či odlišnosti 

jednotlivých klientů organizace, jejich potřeb a požadavků a stupeň stability, ten je dán 

například rychlostí, jakou se v něm šíří inovace. Další je faktor bezpečí (například nakolik 

jsou závažné omyly a chyby, kterých se může dopustit) a také stupeň závislosti na jiných 

organizacích a provázanost s nimi. S tím souvisí také stupeň koordinace, zda operuje 

nezávisle na ostatních či je součástí celku. 

Tento přístup je vhodný pro pochopení snahy neziskových organizací dosáhnout 

vyváženého mixu zdrojů příjmu. Ne vždy se jim to však daří, Anheier a další uvádějí, že 

závislost neziskových organizací na vládním financování může vést k byrokratizaci, ztrátě 

autonomie a odchýlení od cílů organizace.  

Někteří autoři upozorňují na skutečnost, že neziskové organizace je velmi obtížně 

studovat jako celek, protože neziskový sektor je velmi heterogenní a stejná právní forma 

zde nutně neznamená sdílení společných rysů a případné odlišnosti nelze zobecňovat. 

Pokud by nesdílely dostatečně významné společné rysy, tak by nemohly tvořit ani 

samostatný sektor.  Hyánek k tomuto říká, že hranice mezi jednotlivými sektory jsou 
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značně zamlžené, sektory se překrývají a není možné vždy určit přesné hranice mezi nimi, 

neboť existuje mnoho organizací, které naplňují alespoň částečně definiční znaky více 

sektorů (Hyánek, 2011:89). Volba právní formy je tedy spíše ovlivněna vhodností pro dané 

transakční náklady, spojené se vznikem či provozem různých typů organizací. Tento názor 

sdílí i Anheier, který popisuje přizpůsobování organizací při vstupu do nových oblastí (tzv. 

niche).  Jednotlivé typy organizací zcela běžně vstupují do oblastí, aktivit nebo vztahů, 

které pro ně jsou zcela nové a jsou zcela odlišného charakteru, a které vyžadují volbu 

odlišných strategií a taktik. To se děje například pokud je organizace vystavena 

konkurenčnímu boji o zdroje. 

 

 

2.4.1 Zdroje  

 

Mezi vlivy, které ovlivňují organizace z vnějšku, mají velký význam zdroje. Mezi 

hlavní zdroje patří finance, zázemí, služby, materiál a lidé. V této práci se zabývám 

zejména problematikou dostupností finančních zdrojů.  

Mimo dotace z Evropských fondů mají organizace řadu dalších možností, jak 

finanční zdroje získat. Jedná se o příjmy z prodeje služeb a výrobků, dary od 

individuálních dárců, dobrovolníků, firemních dárců. Finance může také získat z dalších 

veřejných zdrojů, od nadací a nadačních fondů a dalších subjektů (zahraniční organizace, 

ambasády apod.)  Většina reprezentantů těchto zdrojů se řadí mezi stakeholdery, které jsem 

už zmiňovala výše. Aby organizace získala prostředky z těchto zdrojů, musí s nimi správně 

pracovat - informovat je (být v kontaktu) a reagovat na jejich potřeby. 

 

2.4.1.1 Charakteristika jednotlivých finančních zdrojů 

Oblast finančních zdrojů můžeme rozdělit na pět základních partnerů poskytujících 

finanční prostředky.  

Jsou to jednotlivé osoby, které poskytují obvykle neplánovaně prostředky vhodné pro 

krátkodobé financování. Rozhodují se často podle citu. V případě efektivní komunikace se 

můžou stát dlouhodobými podporovateli. Další jsou firemní dárci - podniky a korporace. 

Firemní dárci jsou motivovaní především ziskem a podnikatelskými zájmy, očekávají 
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návratnost v podobě reklamy, nových kontaktů, nebo zlepšení image firmy. Vybírají si 

nekontroverzní a bezpečná témata. Forma podpory se pohybuje od filantropie ke 

sponzorství, obvykle v délce maximálně do tří let. V případě efektivní komunikace se také 

můžou stát dlouhodobými podporovateli. Třetím typem jsou veřejné zdroje. Ty zahrnují 

Evropskou unii, OSN, další evropské statutární a samosprávní zdroje a státem řízené 

instituce nebo kraje. Nevýhodou je velká míra byrokracie, složité vypracování žádosti, 

řízení striktní politikou. Mohou ale poskytnout širokou škálu prostředků i na financování 

méně populárních záležitosti. Vyplácení prostředků často probíhá zpětně až po realizaci 

projektu. Délka trvání podpory se pohybuje od krátkodobých prostředků až po několik let. 

Čtvrtým typem jsou nadace a nadační fondy. Výhodou je, že operují s vlastním kapitálem a 

můžou se sami rozhodovat, komu jej poskytnou. Jsou ale často zaměřeny jednostranně a 

mají daná pravidla, která je třeba splnit. Posledními partnery jsou např. ambasády a jiné 

neziskové organizace a zahraniční organizace. Jejich přístup je podobný jako u jednotlivců 

nebo u nadací. 

Pro dlouhodobou udržitelnost neziskových organizací je klíčové vícezdrojové 

financování, protože v případě závislosti na jednom zdroji může být vážně ohrožena 

existence neziskového subjektu, pokud tento zdroj přestane prostředky poskytovat. To je 

nebezpečné zejména u prostředků z fondů Evropské unie, které obvykle pokrývají velkou 

část rozpočtu projektu a organizace jsou na tomto zdroji závislé. 

Zdroje lze také určit podle zaměření samotné organizace, resp. podle typu produktu 

(či služeb), které nabízí.  

Weisbrod (1998) chápe neziskový subjekt jako multiproduktovou organizaci 

potenciálně produkující typy produktu: (Hyánek, 2011:78) 

1. A preffered collective good - produkt vztahující se k poslání organizace, směřující 

k naplnění jejich hlavních cílů. Tento produkt má většinou sníženou konkurenceschopnost 

na trhu. Weisbrod uvádí příklad základního výzkumu, ale může jít o řadu obdobných 

produktů. 

2. A preffered private good- jde o takový produkt, který by mohla organizace bez 

problémů prodávat na trhu, může ale jeho dostupnost omezit, například pouze pro určitou 

skupinu spotřebitelů, např. některé ze znevýhodněných skupin. Může se jednat o statek, 

který je dostupný bez ohledu na sociální situaci spotřebitele. 
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3. A nonpreffered private good - jde o produkt, který organizace produkuje za 

účelem generování zisku. Může jít o klasický komerční produkt, či placenou reklamu. 

Příjmy z druhého a třetího typu slouží k financování produktu, který organizace 

poskytuje v rámci náplně svého poslání. Neziskové organizace tak mohou realizovat tři 

typy transakcí: 

1. Komerční transakce - jedná se o klasické platby jako kompenzace za poskytnuté 

statky či služby. 

2. Transakce s prvkem nárokovosti. Platby v tomto případě probíhají na základě 

předem daných pravidel a nároků, respektive podílů. 

3. Vzájemné, oboustranné (reciproční) transakce. Směny zde probíhají na základě 

principu vzájemnosti. Může se jednat o dary nebo dobrovolnou práci. 

Každý typ transakce se vztahuje k jinému typu zdrojů. Veřejným zdrojům odpovídá 

druhý typ, transakce s prvkem nárokovosti.  

Vzájemná kombinace těchto transakcí pak tvoří několik modelových typů 

neziskových organizací (Enjolras, 2009)22: 

1. Ideální "čistá" nezisková organizace, která své zdroje získává výlučně z 

recipročních transakcí, darů a dobrovolné práce. 

2. Komerční typ neziskové organizace. Zdroje organizace plynou výlučně z 

komerčních tržních prodejů. Tento typ bych přirovnala k sociální firmě, která má větší část 

příjmů právě z komerční činnosti. 

3. Model financování třetí stranou. Jedná se o organizace financované z veřejných 

financí. 

4. Community-based economy popisuje Enjolras jako organizaci, která využívá více 

typů zdrojů, tedy tržní, veřejné a dobrovolné. 

                                                           
22 ENJOLRAS, B. A (2009): Governance-Structure Approach to Voluntary Organizations. Nonprofit and 
Voluntary Sector Quarterly, 2009, roč. 38, č. 5 
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Každý z typů se spojuje s jinými koordinačními mechanismy a různými možnostmi 

selhání. Jedná se o trh, kolektivní akce a centralizované rozhodování. Koordinačním 

principem je pak cena, společný zájem nebo zákon. Alokační mechanismus, kterým jsou 

rozdělovány zdroje, představuje opět trh, pooling-sdílení a redistribuce. Selháním 

koordinace podle těchto mechanismů pak může být vznik externalit, existence veřejných 

statků a informační asymetrie, free-riding, negativní reciprocita nebo míjení se s reálnými 

preferencemi. Koordinace neziskových aktérů tedy probíhá na základě společného zájmu a 

sdílení hodnot. Sdílení zdrojů coby alokační mechanismus v sobě zahrnuje určitý druh 

reciprocity. Hodnoty jsou zde směňovány na základě určitého závazku. Podle Hyánka je to 

typické například pro rodinu, kde koordinace neprobíhá na základě ceny, ale na základě 

jistých norem obsahujících sdílené hodnoty, na závazcích morálního charakteru (Hyánek, 

2011:79). U všech typů alokačních mechanismů může docházet k selhání a organizace tak 

přichází o zdroje. Nejčastěji jsou popisována selhání tržní, ke kterým dochází z důvodů 

nemožnosti kalkulovat některé typy nákladů nebo problém nejistoty, ohledně chování 

jedné ze stran, nebo nejistota ohledně kvality produktu. Za tímto problémem stojí fenomén 

asymetrické informovanosti, kdy nelze zajistit morální chování, například ani 

smlouvou.(Hyánek, 2011:80) Další příčinou tržního selhání jsou externality a veřejné 

statky, které zabraňují tržní transakci, řečeno zjednodušeně. Alternativou k trhu může být 

poskytování statků vládou, ale i zde se setkáváme s neefektivitou, protože nezjistíme reálné 

preference spotřebitelů.  

Částečnou odpovědí na tržní i vládní selhání jsou právě neziskové organizace. Jaké 

ale mají výhody oproti tržním organizacím? Téma selhání trhu nebo vlády sice není 

tématem mé práce, Enjolras se ale domnívá, že neziskové organizace mohou zmírňovat 

důsledky tržních i vládních selhání především díky specifické řídící struktuře a právě vztah 

mezi zdroji a specifickou řídící strukturou je pro analýzu organizační změny velmi 

zajímavý.  
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2.5 Vnitřní prostředí 

 

Teorie vnitřního prostředí vychází z interních podmínek a procesů organizace. 

Organizační změny jsou nejčastěji spjaté s vývojem subjektu, s tím, jak se rozvíjejí a 

postupně rozšiřují, či na druhou stranu s jeho úpadkem a krizemi.  

Teorie se zabývá také problematikou cílů organizace. Selznick (1957 in Powell, 

Friedkin) 23 například poukazuje na jejich účelovost, která spočívá v nesprávném vnímání 

jejich významu a následné záměně cílů a prostředků k jejich naplnění. 

Stanoví-li organizace konkrétní cíle, přiřadí k nim odpovídající prostředky. V tomto 

momentu může dojít k nedorozumění, jestliže jsou příslušné prostředky chápány 

vykonavatelem jako samotné cíle. V důsledku sleduje dotyčný aktér nesprávné cíle, 

než jaké byly zadány. Selznick toto označuje jako „Tragédii organizace.“ Dochází 

tak k záměně cílů a jejich prostředků, které je pro fungování organizace velmi nežádoucí.24 

 

Podle Roberta Michelse problém se změnou organizačním cílů, který se může týkat i 

neziskových organizací, spočívá v tom, že účastníci se zabývají dosahováním vlastních 

cílů a posilováním vlastní pozice spíše než plněním cílů organizace. Michels (1962) to 

nazývá "železným pravidlem oligarchie."  Problém může být také v přílišné moci lídrů, 

kteří si myslí, že jen oni mají potřebné znalosti a dovednosti.25 

 

K organizačním změnám dochází rovněž v případě společenských změn, kdy 

organizace zvolí neadekvátní prostředky, v důsledku čehož dochází například k úbytku 

členů, k oslabení kontaktu s cílovou skupinou apod. 

 

Při studiu neziskových organizací a změn, které probíhají uvnitř organizací, je nutné 

se zaměřit také na samotné řízení těchto organizací a na to, nakolik se liší od jejich 

protějšků (ať už ziskových nebo státních institucí). Hyánek (2011) uvádí, že na otázku, 

nakolik jsou pro specifické chování jednotlivých typů institucí významné koordinační 

mechanismy stojící na základech fungování jednotlivých organizací, je kladen malý důraz. 

                                                           
23 Powell, W.W., Friedkin, R.: Organizational Change in Nonprofit Organization. In.: Powell,W.,W.,eds., The Nonprofit 
sector: a research handbook. Yale University Press. 
24 Selznick (1957 in Powell, Friedkin) 
25 Tamtéž. 
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Dále uvádí, že neziskové organizace se odlišují od firem a vládních organizací tím, že 

jejich řídící struktury musejí být přizpůsobeny podmínkám kolektivního rozhodování a 

kolektivní akce, které umožňují sdílení zdrojů (pooling the resources) a poskytování tzv. 

trust goods, tedy statků a služeb, u kterých hraje významnou roli důvěra spotřebitelů v 

poskytovatele v situaci informační asymetrie. 

 

2.5.1 Organizační struktura 

 

 Ke zkoumání organizačních změn je třeba identifikovat strukturu organizace. Výše 

jsem psala o struktuře řízení a jejím vztahu na důvěryhodnost organizace a přístupu ke 

zdrojům. Samotná organizační struktura může být také důležitá, protože její podoba 

zvyšuje transparentnost organizace, například díky procesu napodobování jiných 

organizací, což budu popisovat níže. Typů organizačních struktur existuje několik, já se 

zaměřím na ty nejvhodnější pro organizace občanské společnosti.  

Základní požadavky na správní a výkonné orgány organizací občanské společnosti 

určuje legislativa a příslušné zákony stanovují nezbytné požadavky podle typu organizace.  

Základní rámec fungování neziskové organizace musí být jasně zakotven v zakládacích 

dokumentech26, jasně definovaná organizační struktura by pak měla vypovídat o 

zodpovědném chování organizace. O organizační struktuře pojednává celá řada literatury, 

klasifikace přesto není stále úplně jednotná.  

Pro popis organizační struktury můžeme zvolit soustavu základních klasifikačních 

charakteristik odrážejících náplň, vztahy, rozhodovací pravomoc, členitost organizačních 

prvků v uvažované organizační struktuře. Mezi základní charakteristiky klasifikace 

organizačních struktur patří uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními 

jednotkami struktury a sdružování činností, které tvoří hlavní obsahovou náplň 

organizačních jednotek.27 

Jednotlivé organizační struktury jsou charakteristické doplňkovými 

charakteristikami28, kterými jsou například míra centralizace, respektive decentralizace, 

rozhodovací pravomoci organizačních prvků struktur při jejich umístění ve vertikální 

                                                           
26 Zakládací listině či stanovách. 
27 SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2006. xxv 
28 VEBER, Jaromir - SRPOVA, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2005.  
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hierarchii, nadřízenost či podřízenost, členitost, respektive počet podřízených 

organizačních prvků pod vrcholovým managementem (někdy se též označuje jako 

kritérium rozpětí řízení), počet hierarchií řízení, strmost a plochost organizační struktury, 

časové trvání. Jde v podstatě o to, zda jsou organizační struktury dočasné (například 

organizační tým, který je určen pouze pro řešení konkrétního úkolu, například zavedení 

inovovaného výrobku do výroby a na trh), nebo relativně stabilní (dlouhodoběji platné).29 

"Podle charakteristiky uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními 

jednotkami struktury rozlišujeme organizační struktury liniové (lineární), štábní a 

kombinované (například liniově štábní, liniově štábní se ziskovými středisky cílově 

programové, organizační týmy, maticové, projektové aj.)."30  

V organizacích občanské společnosti, které realizují projekty, se jeví jako vhodné 

využít maticovou organizační strukturou s projektovým řízením, jelikož projekt, jeho 

realizace a úspěšné řízení jsou nejobvyklejším cílem organizací občanské společnosti při 

žádání o dotace z Evropských fondů. Organizace samozřejmě využívají i jiné struktury, 

další kapitolu ale věnuji právě řízení projektů. 

 

 

2.5.2 Řízení projektů 

 

Metody řízení projektu představují ověřené a popsané postupy, řešící komplexně 

realizaci ucelené sady činností, jejímž cílem je zavést nějakou změnu. Účelem 

projektového řízení je zajistit efektivní řízení této sady činností tak, aby přinesla 

předpokládaný výsledek a užitek. Předmětem projektového řízení je projekt. 31 

Projekt je pak časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je 

zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního. Projekt je třeba určitým způsobem 

řídit a je charakterizován typickými znaky:32 

                                                           
29 Tatméž. 
30 REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2007, 309 s 
31 Tamtéž. 
32 MULLER, Václav Ing. a kol. Projektové řízení (standard ČR dle IPMA). 2. vyd. Praha, Společnost 
pro projektové řízení, 2005. 
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 Cíl - projekt musí mít jasný cíl, výsledek či užitek, tedy něco, co má realizovat, 

vytvořit či změnit 

 Čas - projekt je v čase omezený sled činností, obvykle v řádu měsíců 

 Jedinečnost - jedná se o neopakovatelný, unikátní sled činností, který vyžaduje 

specifický způsob řízení  

Jednotnou definici projektového řízení v literatuře v podstatě nenajdeme. 

Nejobecněji definoval projektové řízení Poster (2006), tak, že: „Projektové řízení je 

řízením cesty od jednoho stavu k druhému.“ 

Projektové řízení tedy představuje aplikaci znalostí, dovedností, činností, nástrojů a 

technik na projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů.33 

Doležal (2009) ale například dále rozlišuje projektové řízení (Project management), 

které se zabývá projekty obecně a z určitého pohledu a řízení projektu (Project control), 

které představuje konkrétní soubor činností a metod, mající za cíl úspěšně realizovat 

projekt.34 Já zde používám tento druhý přístup. 

"Formou projektu lze realizovat různé typu dodávek (produktů) zákazníkům nebo 

různé aktivity uvnitř organizace. K projektovému řízení v organizaci patří neodmyslitelně 

maticová organizační struktura, která souvisí s vyvážením pravomocí a odpovědností 

projektového manažera vůči dalším projektovým nebo liniovým manažerům, ale rovněž s 

pravomocemi a odpovědnostmi všech pracovníků na projektu účastných, tedy celého 

projektového týmu."35 

V organizacích, které jsou orientované projektově, je vhodné využití maticové 

organizační struktury (také projektová struktura). Jedná se o jeden z typů organizační 

struktury. Základem je klasická vertikální liniová struktura, která se kombinuje s 

horizontálně fungujícími vytvářenými týmy, které pracují právě například na speciálních 

projektech.36 

                                                           
33 [online]. [cit. 2014-06-22]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-projektu 
34 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 
Grada, 2012, s36 
35 Tamtéž. 
36 DĚDINA, J.: Podnikové organizační struktury. Victoria Publishing, Praha 1996. 
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2.5.3 Struktura řízení a vliv na důvěryhodnost 

 

Neziskové organizace jsou často budovány s respektem k principu reciprocity, což se 

odráží i ve struktuře jejich orgánů, jejich kompetencí a vzájemných vazbách. Tato jejich 

struktura je odrazem organizačních cílů, vlastnických vztahů a rozdělení majetkových 

práv, ale také rozhodovacích procedur (Hyánek, 2011:21) Posílení principu reciprocity 

může oslabit problém působení černého pasažéra37 spojený s kolektivní akcí. Schopnost 

organizace chovat se podle principu reciprocity je ale závislá na její důvěryhodnosti. Podle 

Hyánka je právě důvěra klíčovým tématem neziskového sektoru. Pokud transakce či vztah 

vyžadují důvěru, jedná se o prostředí, ve kterém existuje riziko, nejistota. Některé typy 

transakcí mohou proběhnout pouze při dosažení určité míry důvěry v protistranu (Hyánek, 

2011:81). Například selhání transakcí založených na reciprocitě může mít příčinu v 

asymetrii informací a tím způsobenou nedůvěrou. K tomu může dojít, pokud například 

dárce není schopen sledovat dopady svých finančních prostředků. V tomto případě je tedy 

selhání podobné selhávání tržních vztahů. Podle Hyánka je ale důvěryhodnost důležitá i v 

případě, kdy se organizace snaží získat prostředky z veřejných zdrojů. Jak tedy organizační 

struktura a způsob řízení podporuje důvěryhodnost organizace u jejích klíčových partnerů? 

Enjolras rozlišuje dva způsoby, jak lze tuto otázku zkoumat, rozděluje neziskové 

organizace na členské, typicky tedy sdružení a organizace řízené prostřednictvím správní 

rady, tedy například nadační subjekty, a nečlenské organizace. Tyto dva typy pak zkoumá 

odděleně. Tento přístup není univerzálně aplikovatelný a věnují se mu i další autoři, ale 

Enjolras používá srovnání s firmami a veřejnými institucemi, které je vhodné právě pro 

pochopení různých přístupů ke struktuře řízení. Konstatuje, že členské organizace obsahují 

vysoký stupeň demokratičnosti řízení, neboť hlavním rozhodujícím orgánem je valná 

členská hromada, teoreticky tedy mají rozhodující pravomoci všichni členové organizace. 

U organizací řízených správní radou identifikujeme buď mechanismus externího 

ustanovování správní rady, popř. také správní rady, které se samy obnovují a přetrvávají. 

Tyto dva typy samozřejmě vykazují vzájemné odlišnosti ve struktuře orgánů i způsobu 

řízení organizace (Hyánek, 2011:82). 

                                                           
37 Problém černého pasažéra může nastat, pokud není možné omezit či kontrolovat spotřebu a využívání statku. 
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Existuje několik různých typů struktury řízení.  Liší se dle účelu organizace, typu 

vlastnictví, typu rozdělení vlastnických práv a nároku na část zisku. Dále podle způsobu 

jakým je stanovena rozhodovací pravomoc, implementované kontrolní mechanismy a 

pobídky vtělené do řídících struktur (Enjolras, 2009). Účel organizace lze posoudit podle 

formálních cílů a výstupů organizace. Obecně lze říci, že hlavním cílem většiny firem je 

generování zisku, ale nemusí to platit vždy. Výjimku tvoří právě například neziskové 

organizace, které usilují o realizaci vzájemně či obecně prospěšných cílů. Tyto cíle mohou 

být různé, proto je vhodnější říci, že primárních cílem neziskové organizace nejsou 

ekonomické cíle. Weber (Weber, 1978) rozlišuje ekonomickou akci a ekonomicky 

orientovanou akci, která je primárně zaměřena na jiné cíle než je zisk, nicméně při jejich 

naplňování jsou v úvahu brány ekonomické okolnosti a ekonomická očekávání. 

Ekonomické akce tedy směřují k produkci a spotřebě statků a služeb, ekonomicky 

orientované akce sice směřují k cílům jiným, nicméně implikují produkci statků či služeb 

při naplňování těchto cílů. Podle Hyánka lze do této kategorie zařadit podstatný podíl 

aktivit neziskových organizací. Jako příklad uvádí poskytování služeb ve zdravotní a 

sociální oblasti, v kultuře či umění. Enjolras v této souvislosti uvádí, že na zisk orientovaná 

institucionální forma se svojí organizační a řídící strukturou je efektivní v oblasti 

ekonomických aktivit, zatímco neziskové institucionální formy a jejich vnitřní struktura je 

vhodná pro realizaci ekonomicky orientovaných aktivit zahrnujících hodnotově 

orientované cíle a alokující zdroje na základě principu reciprocity. Hodnotové a nástrojové 

cíle se odlišují, jelikož cíle hodnotové nesměřují k realizaci zisku, ale k dosažení 

nepeněžních hodnot. Trh je schopen ocenit pouze to, co lze kvantifikovat, nebo ohodnotit 

finančně (Hyánek, 2011:81). To by mohl být problém právě pro důvěru poskytovatelů 

zdrojů, protože cena (jako finanční hodnota produktu či služby) má mimo jiné informační 

charakter, přenáší informaci o hodnotě a kvalitě produktu a umožňuje srovnání. 

Samozřejmě ne všechny cíle lze ohodnotit finančně a existují i jiné hodnoty, přesto může 

být právě tento fakt překážkou při získávání zdrojů. 

Organizační formy se rozlišují také podle formy vlastnictví. Zatímco obchodní 

společnosti mají soukromé vlastnictví a organizace veřejného sektoru jsou vlastněné 

státem, tedy dle Hyánka jde o vlastnictví veřejné, u neziskových organizací jde obvykle o 

kolektivní formu vlastnictví. To způsobuje nejasnosti ohledně zodpovědnosti za dopady 

konání organizace. U členských organizací jako jsou občanská sdružení je kontrola 
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vykonávána shromážděním všech členů, které také volí správní radu nebo podobný orgán. 

U nečlenských organizací, jako jsou nadace nebo obecně prospěšné společnosti, je kontrola 

založena na integritě a důvěře správní či dozorčí rady, ale také všech významných 

stakeholderů. Určitou zodpovědnost tedy přebírají statutární či výkonné orgány, například 

při nakládání s majetkem, ale u některých forem je problematická právní zodpovědnost, 

konkrétně u občanských sdružení38 není jasné, kdo přebírá například dluhy při zániku 

sdružení. U firem za tyto důsledky zodpovídají vlastníci a ti jsou také plně závislí na 

výsledcích činnosti organizace, lze tedy předpokládat vyšší efektivitu organizace. U 

neziskových organizací k přerozdělování zisku nedochází, motivací ale může být veřejný 

prospěch či služba veřejnosti (Hyánek 2011). 

Hausmann (1980) uvádí, že právě proto jsou neziskové organizace důvěryhodnější, 

než jejich ziskově orientované protějšky, v kontextu asymetrické informovanosti je proto 

pravděpodobné, že budou mít výhodu při poskytování tzv. trust goods a tím pádem budou 

dominantním poskytovatelem těchto statků a služeb. Hyánek ale upozorňuje, že podmínka 

nerozdělování zisku nezaručí sama o sobě to, že se neziskové organizace nemohou snažit 

úroveň zisku maximalizovat. Tato snaha může být samozřejmě vedena řadou jiných 

motivací, nikoliv pouze rozdělením zisku mezi příslušné podílníky, což je přehlížený fakt, 

jehož uznání zpochybňuje teze o důvěryhodnosti neziskových organizací. Řada autorů tuto 

podmínku považuje za zdroj selhání a neefektivnosti neziskových organizací. Nejedná se o 

podmínku samotnou, ale spíše o její další souvislosti. Hyánek uvádí příklad, že pokud jsou 

manažeři odměňování bez vazby na výši dosahovaného zisku, tak nelze očekávat, že jejich 

aktivity budou vedeny snahou o efektivní jednání (Hyánek, 2011:85). U neziskových 

organizací na druhou stranu díky jejich charakteru nevzniká problém typický zejména pro 

velké firmy typu akciových společností, popsaný ekonomickou teorií jako problém 

principála a agenta, kdy dochází k oddělení vlastnictví od přímého řízení a kontroly. U 

neziskových organizací dochází k podobnému efektu, kdy akcionáře nahradí stakeholdeři, 

kteří do organizace nevkládají vlastnický podíl, ale jiná aktiva, jako finance, čas, práci, či 

důvěru. Sami však mají na chod organizace velmi malý vliv (Hyánek 2011:85). 

                                                           
38 Občanská sdružení nejsou ani zapsaná v Obchodním rejstříku. 
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Proti neefektivnosti a selhání organizace existují mechanismy v řídící struktuře 

neziskové organizace. Konkrétně se jedná o demokratické uspořádání organizace, systém 

vyrovnávacích závaží a systém kontroly.  

Při demokratickém způsobu řízení je výkonný orgán volen shromážděním všech 

členů sdružení, kterým je také odpovědný, existuje zde přímá vazba. Může zde tedy 

existovat přímá kontrola členskou základnou, která tak má bezprostřední vliv na řízení 

organizace a může snadno rozpoznat odchýlení se manažerů od sdílených hodnot a 

dohodnutých cílů, a možnost trestu v podobě odvolání z pozice člena výkonného orgánu je 

tak velmi reálná. To, že je organizace de facto řízená svými vlastními členy a nikoliv 

vlastníky, může být zdrojem důvěryhodnosti v očích klientů či partnerů takové organizace, 

jak uvádí Hyánek (Hyánek. 2011:86). U členských organizací je tedy tento prvek zásadní 

pro získání důvěryhodnosti a tedy i zdrojů. Protože právě důvěryhodnost organizace často 

ovlivňuje chování potencionálních zdrojů, dárců a stakeholderů.  

Tento koncept ale předpokládá aktivní participaci členů. Demokratický způsob řízení 

nemusí mít vždy zásadní vliv na fungování neziskové organizace, u řady z nich, zejména u 

těch větších nečlenských, najdeme podobné principy řízení jako u firmy zaměřené na zisk. 

Hyánek ale uvádí, že právě demokratický prvek řízení by neměl být přehlížen, zejména 

proto, abychom zjistili, kdy je aktivní participace řídících členů pravděpodobná. Motivace 

řídících pracovníků zde není dosahována pomocí rozdělování zisku, čili vnější, je tedy spíš 

vnitřní, hodnotová. Tato vnitřní motivace obvykle zabraňuje selhání v oblasti 

důvěryhodnosti. Dalším prvkem, který zabraňuje selhání řízení organizace, je dobrá 

pověst. Hyánek k tomu tématu píše: Zejména v oblastech39, kde je aplikováno řízení 

pomocí správní rady, jsou členové těchto orgánů nezřídka vybíráni z řad vážených 

osobností, které si své postavení vydobyli mimo danou organizaci. Málokdo chce se svojí 

dobrou pověstí hazardovat, proto můžeme u těchto lidí předpokládat vysokou míru snahy 

sloužit hodnotám a deklarovaným cílům dané neziskové organizace. A vzhledem k tomu, 

že jde v podstatě o funkce čestného, resp. dobrovolného charakteru, korupce penězi zde 

opět nepřipadá v úvahu (Hyánek, 2011:87). 

Lze tedy shrnout, že rozličné harmonizační mechanismy, jako je demokratické řízení, 

systémy vyrovnávacích závaží a specifický typ motivací a pobídek mohou vyvažovat 

                                                           
39 Mluvíme zde tedy zejména o nečlenských organizacích, jako jsou nadace. 
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neefektivnost v řízení neziskových organizací a mohou být předpokladem k 

důvěryhodnosti organizace a mohou působit na chování organizace více než samotná 

podmínka nerozdělování zisku. Důvěryhodnost organizace lze samozřejmě posilovat i 

dalšími nástroji, jako je utváření mediálního obrazu pomocí Public Relations, ale to není 

předmětem této práce. 

Dobře fungující principy řízení a kontroly uvnitř organizace podporují 

důvěryhodnost organizace, její schopnost zmírňovat možná selhání, ale také schopnost 

přitáhnout zdroje rozličného charakteru. Lze tedy říci, že adekvátní nástroje řízení a 

kontroly implementované do struktury neziskových organizací, jsou nejlepší zárukou 

důvěryhodnosti a efektivnosti (Enjolras, 2009). I proto se zdá, že veřejná politika, 

zaměřující se na jednostranné protěžování, podporu a zvýhodňování subjektů, 

podléhajících podmínce nerozdělování zisku, je politikou pochybenou, která jistě může mít 

dílčí dopady, která však není racionální, uzavírá Hyánek (Hyánek, 2011:88). 

 

 

2.5.4 Profesionalizace 

 

Na pojem profesionalizace můžeme nahlížet z několika pohledů. Ve své stati40 uvádí 

Šťovíčková dělení na 4 různé pohledy. Nejčastěji se o tomto pojmu hovoří v odborné 

sociologické literatuře v kontextu označování procesů, které vedou k formování profesí. 

Jedná se o proces, v rámci kterého určitá zaměstnání získávají charakter akademické 

profese. Vstup do takovéhoto profesního pole je podmíněn relevantním expertním 

věděním, které je možné získat jen v rámci specializovaných vzdělávacích institucí a které 

je symbolizováno odpovídajícím titulem (Siegrist, 1990). 

Někteří autoři spojují proces profesionalizace s ustanovováním určitého rámce 

vědění a dělby práce. Tento pohled se nejvíce vztahuje k organizačním změnám v 

neziskové organizaci. Profesionalizace, uvádí Seippell (2002: 262), v tomto smyslu 

„implikuje, že jedna skupina je schopna využívat exkluzivně své vědění a vzdělání k řešení 

specifických sociálních problémů, které společnost chce řešit“. Tato skupina – 

                                                           
40 Jantulová-Šťovíčková, Magdaléna (2005): Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru očima jeho aktérů. 
In: Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 1/2005 
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profesionálové – získává na základě tohoto svého vědění autonomii a monopol na řešení 

určitých problémů. Laik se tak stává závislým na profesionálovi (expertovi), který má 

monopol na řešení daného problému. 

Třetí možný přístup, který se dle Siegrista (Siegrist, 1990) objevuje v odborné 

literatuře, označuje „profesionalizací proces“, kdy se jedinci snaží získat vyšší sociální a 

ekonomický status, a to formou monopolizace zaměstnaneckých příležitostí a funkcí. V 

rámci profesionalizace, uvádí Seippell (2002), dochází k distribuci rolí a k uspořádání 

vztahů moci a autority mezi profesionály (experty) a laiky vzhledem k sociálnímu statusu, 

který je odvozován od speciálního vědění.  

Za čtvrté, uvádí Šťovíčková (Šťovíčková 2005:1) můžeme nahlížet na proces 

profesionalizace z perspektivy sociologie organizace. 

"V rámci procesu profesionalizace dochází k rozvoji specifického typu kolektivního 

vědomí organizace, a také ke kolektivní reprezentaci zájmů a společných strategií. Škálu 

profesionálních praktik, norem a hodnot určují a dodržování výše uvedených u svých členů 

také kontrolují samotné profesní asociace, které také usilují o uznání těchto norem a 

praktik jinými sociálními skupinami."41 

Jak je patrné z tohoto krátkého přehledu, termín „profesionalizace“ je používán pro 

označení různých typů procesů, které vedou k rozvoji profesí. Jedná se především o 

procesy spojené se vzděláváním, dělbou práce, oblastí politické a sociální moci. Společné 

pro všechny tyto procesy však je, že zvyšují kulturní, sociální a ekonomický status aktérů a 

také jejich sociologicko-politickou moc. Všechny tyto procesy jsou ovlivňovány 

profesními strategiemi, které slouží jako návod pro specifickou formu jednání a aktivit 

(Siegrist, 1990). 

"Pro pochopení procesu profesionalizace a jeho konsekvencí v oblasti neziskového 

sektoru  je  třeba  jmenovat  ještě  jeden  relevantní  koncept.  Na základě  sociologicko-

ekonomické povahy neziskového sektoru je možno profesionalizací označit také proces 

nahrazování dobrovolné práce prací placenou (Horch, 1994: 223)42." 

 

                                                           
41 Jantulová-Šťovíčková, Magdaléna (2005): Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru očima jeho aktérů. 

In: Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 1/2005 
42 In: Jantulová-Šťovíčková, Magdaléna (2005): 
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Hartmann-Tews (in Sieppel 2002)  na  základě svého výzkumu uvádí tři fáze, ze 

kterých proces   profesionalizace  sestává.  První  z nich  se  vztahuje k  potenciálu  pro 

profesionalizaci, druhá se pojí s formováním pravidel a norem a třetí je fází  stabilizace. 

Potenciál pro profesionalizaci vychází z rozvoje expertní kultury a rozšiřování 

hodnot a norem této expertní  kultury  ve společnosti.  Převládá přesvědčení, že určitý 

problém může být řešen jen tím, kdo má specifické, formalizované vědění.43 

Jantulová-Šťovíčková ve své studii z roku 2005 uvádí, že v neziskových 

organizacích, které reagují na vlivy prostředí, ve kterém působí, se institucionalizuje režim 

vědění, související s určitými rolemi a postupně vznikají pracovní pozice, jejichž 

vykonávání je podmíněno určeným specifickým věděním. Požadováno je vědění, které  je  

možné  získat  formou  speciálního  vzdělání,  které  musí  být doplněno určitou praxí a 

zkušenostmi. O jaké vědění půjde a které role budou podmíněny expertním věděním, je 

určováno těmi, kteří dané vědění mají.44 

"Institucionalizované strategie jednání zpětně ovlivňují povahu a způsob jednání 

jedinců v neziskových organizacích. Dochází ke specializaci, formalizaci jednotlivých rolí 

a hierarchizaci struktury. Profesionální práce se monopolizuje (tj. fungování organizace se 

stává závislým na lidech se specifickým věděním) a diferencuje se ve vztahu k 

dobrovolnické práci."45 

Na druhé straně profesionalizace zvyšuje autonomii organizace a pozitivně ovlivňuje 

její efektivitu. Je to cesta, jak se neziskové organizace mohou stát partnery pro stát a trh v 

době, kdy je expertní vědění považováno za významné.46 

 

 

2.5.5 Organizační isomorfismus 

 

Autory této teorie jsou DiMaggio a Powell. Ve své studii z roku 1983 reagují na 

Weberovu práci z roku 1978, ve které uvádí, že byrokracie vytváří stabilní vnitřní prostředí 

organizace, ale neumí se přizpůsobovat vnějším změnám a podmínkám. Weber tento 

                                                           
43 Jantulová-Šťovíčková, Magdaléna (2005): Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru očima jeho aktérů. 
In: Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 1/2005 
44 JANTULOVÁ -Šťovíčková, Magdaléna (2005): Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru očima jeho 
aktérů. In: Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 1/2005 
45 Tamtéž. 
46 Tamtéž. 
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problém nazývá "železnou klecí", která nedominuje jen organizačním formám, ale také 

lidské iniciativě a nezávislosti. DiMaggio a Powell popisují změny, ke kterým dochází 

v organizacích v důsledku procesu, díky němuž se organizace vzájemně podobají. Jedná se 

o proces homogenizace. Právě tento proces vystihuje termín „isomorfismus“. Všeobecně je 

tedy isomorfismus chápán jako nátlakový proces, v rámci něhož je jedna jednotka nucena 

podobat se ostatním jednotkám, které se nacházejí ve stejném prostředí a podmínkách. 

(DiMaggio, Powell, 1983: 149) Charakteristiky organizace jsou pozměňovány, aby lépe 

odpovídaly charakteristice prostředí, protože jsou na okolním prostředí a vnějších zdrojích 

závislé. Organizační změnou je zde myšlena změna formální struktury, organizační kultury 

a cílů, programu nebo mise. Tyto změny nemusí vždy znamenat zvýšení efektivity. 

DiMaggio a Powell, se nezabývali zkoumáním příčin těchto změn, ale popisují samotné 

procesy změny. (DiMaggio, Powell, 1983: 149) 

Rozlišují dva druhy isomorfismu: konkurenční a institucionální. Konkurenční 

isomorfismus zdůrazňuje tržní konkurence schopnost a je relevantní pro oblasti, kde 

funguje volný a otevřený trh. Nepřináší ale úplný obraz moderních organizací, tuto oblast 

lépe vystihuje druhý typ, institucionální isomorfismus. Organizace si nekonkurují jen v 

oblasti zdrojů a zákazníků, ale také v oblasti politické moci a institucionální legitimity, 

sociální a ekonomické kondici. (DiMaggio, Powell, 1983: 150)   

DiMaggio a Powell (1983, 150-153) definují tři mechanismy, jejichž prostřednictvím 

dochází k institucionální isomorfmní změně, každý s vlastními příčinami: 

První z nich je koercivní mechanismus. Dle DiMaggia a Powella (DiMaggio, Powell, 

1983: 150) vyplývá z politického vlivu a problému legitimnosti. Příčinou je jak formální, 

tak neformální nátlak na organizace ze strany organizací, na kterých je závislá, a kulturní 

očekávání společnosti, ve kterých organizace působí. Takový nátlak může být chápán jako 

moc, přesvědčování, nebo výzva připojit se na základě vzájemné dohody. V některých 

případech může být organizační změna přímou odpovědí na nařízení vlády. U organizací 

občanské společnosti, které jsou založeny jako dobrovolné a neformální, často dochází, v 

rámci koercivního isomorfismu, k tomu, že se pod nátlakem prostředí přemění na vysoce 

byrokratizované a profesionalizované subjekty. Musejí vytvořit organizační struktury, aby 

dosáhly na zdroje od strukturálně a hierarchicky organizovaných donorů. Potřeba ustanovit 

odpovědné osoby ve formálně definovaných rolích, které budou schopné jednat se 

strukturálně uspořádanou organizací je stálou překážkou v řízení egalitárních nebo 

kolektivistických organizačních forem. (DiMaggio, Powell, 1983: 151) 
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Druhým procesem je mimetismus. Ten vychází z nejistoty prostředí, nejasnosti cílů, 

nebo nepochopení fungování organizačních principů.  To vše může vést organizace k 

napodobování modelu jiných organizací, které jsou v jejich pohledu úspěšné. DiMaggio a 

Powell používají termín "modelování", ten je podle nich odpovědí na nejistotu. Modely 

mohou být šířeny i nevědomě prostřednictvím přestupu zaměstnanců nebo zamýšleně 

organizacemi, jako jsou poradenské firmy nebo obchodní komory. Homogenita 

organizační struktury je do značné míry také způsobena tím, že velké firmy nemají moc 

typů modelů, ze kterých by si mohly vybírat, protože velká základna zákazníků i 

zaměstnanců vyžaduje podobné služby a programy, které nabízejí ostatní organizace. 

 Podle Anheiera (2005) se tento typ isomorfismu vztahuje i na organizace občanské 

společnosti. Ty vzhledem k téměř permanentní finanční nejistotě začnou využívat 

obchodních technik a provozovat ziskové aktivity. 

3. Normativní: třetí druh isomorfismu je úzce spjat s profesionalizací. 

Profesionálové v organizacích se řídí normami a standardy, což v důsledku formuje 

chování organizace jako celku. Podobná pravidla, omezení či etické kodexy mají za 

následek například to, že organizace nabízejí stejné služby jako ty konkurenční bez ohledu 

na to, o jaký typ organizace se jedná. 

 

DiMaggio a Powell (DiMaggio, Powell, 1983: 153) zdůrazňují, že každý z 

isomorfních procesů může probíhat bez toho, aby měla organizace nějaký důkaz, že se 

zvýšila vnitřní efektivita organizace. Organizační změna a podobnost s jinými 

organizacemi v jejich oblasti ale přináší výhody ve formě lepšího jednání s jinými 

organizacemi, zvýšením atraktivity pro potenciální zaměstnance a také ve zvýšení prestiže 

a legitimnosti. Lépe se také vejdou do administrativních kategorií pro získání veřejných 

nebo soukromých grantů a zakázek. 

Dále uvádějí několik možných hypotéz, které se týkají předpovědi oblasti nejvíce 

podléhající homogenizaci ve struktuře, procesech a chování. Pro téma této práce je 

nejzajímavější hypotéza: "Čím větší je rozsah závislosti organizace na jednom (nebo 

několika stejných) zdrojích životně důležitých prostředků, tím je větší úroveň 

isomorfismu." (DiMaggio, Powell, 1983: 155). Soustředění zdrojů v jedné oblasti 

způsobuje homogenizaci organizací z důvodu stejného tlaku ze strany poskytovatele 

zdrojů. DiMaggio a Powell dále uvádějí, že tato hypotéza koresponduje s názorem 
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ekologů, že počet organizačních forem je determinován přístupností zdrojů a podmínkami, 

za kterých jsou zdroje dostupné. 

V případě mé práce se jedná o zdroje finanční. Tato hypotéza jasně koresponduje s 

výzkumnou otázkou. 

 

 

 

2.6 Organizační změny 

 

Organizační změny, které budu popisovat v této kapitole, zásadním způsobem 

ovlivňují organizační podobu a systém fungování daného subjektu jako celku. Můžeme je 

vnímat v kontextu různých důsledků procesů, které v organizaci probíhají.   

Organizační změny se mohou odehrávat ve strukturách organizace, v kultuře 

organizace47, na úrovni jejích cílů, v programové náplni a také v rámci jejího poslání. Pro 

změny jsou důležité technické podmínky (DiMaggio, Powell 1983)48, které v daném 

prostředí převládají a ovlivňují její fungování. 

 

 

2.6.1 Adaptace organizace 

 

Organizační změny probíhají nejen v organizacích občanské společnosti, které mají 

neziskový charakter, ale také u těch ziskových. U ziskově orientovaných subjektů se může 

zdát změna jednodušší, protože díky jejich rozdílnému účelu, nemusí naplňovat poslání 

organizace a nemají takovou zodpovědnost vůči společnosti, veřejnosti, klientům či 

sponzorům, zodpovídají pouze sami sobě. Jejich účelem je generovat zisk, přidaná hodnota 

je vedlejší. Neziskové subjekty musí sledovat své cíle a naplňovat poslání, změna se proto 

může jevit jako složitější. 

                                                           
47 Viz kapitola Kultura organizace – jedná se o soubor interních pravidel a norem platných pro dané prostředí. (Hatch 
1997) 
48 The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields,” in American 
Sociological Review 48:147-160, 1983 
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Někteří autoři zmiňují, že nelze srovnání zjednodušit na výše uvedené schéma. 

Hannan a Freeman49 popisují nečinnost firem, dokonce mluví o jejich tendenci setrvávat v 

zajetých kolejích. Inovační přístupy, týkající se výrobků a služeb, se častěji objevují u 

začínajících firem než u starších a zavedenějších společností.50 U nich naopak autoři 

zaznamenávají pohodlnost a neochotu měnit dlouholeté modely. Stejný názor má i Nelson 

a Winter (1982 in Powell, Friedkin)51. Podle nich si firmy zcela automaticky vybírají z 

několika standardních a běžně dostupných modelů, v důsledku čehož dochází k rutinnímu 

jednání. Z toho vyplývá, že ziskové organizace nemusí být natolik flexibilní a nemusí mít 

schopnosti reflektovat aktuální podmínky a potřeby.52 Otázkou je, zda se jim za těchto 

podmínek dlouhodobě daří zvětšovat generovaný zisk, nebo je stagnace dostačující. 

 

 

2.6.2. Teorie organizačních změn 

 

Lze tedy předpokládat, že neziskové organizace kvůli své zodpovědnosti vůči 

okolnímu prostředí53 musí reagovat flexibilněji. Na tomto prostředí jsou neziskové 

organizace závislejší, než ostatní, protože z něj v podstatě plyne jejich účel, cíl i zdroje. 

 S tím souvisí nutnost správně reflektovat jejich nároky, jejichž předpokladem je 

právě značná dávka flexibility a ohebnosti (Powell, Friedkin:180)54. 

 

Faktory, které ovlivňují organizační změnu, se obecně rozdělují na vnější a vnitřní. 

Mezi vnější se řadí ty, které přicházejí z prostředí vně organizace, jako jsou např. dárci, 

legislativa apod. Vnitřní faktory jsou produktem samotné organizace, např. koncepce, 

poslání, projekty, aktéři atd. (Powell, Friedkin:180)55 Dále se těmito teoriemi budu zabývat 

v následujících kapitolách. Nejdříve se ale budu věnovat teoriím, které se týkají organizace 

jako takové. 

                                                           
49 Hannan, M., Freeman, J. (1984). Structural inertia and organizational change. American Sociological Review, 49(2), 
149-164.  
50 In. NĚMCOVÁ Adéla. Problematika profesionalizace neziskové organizace Mamma HELP, obhájená diplomová práce, 
Praha 2007, FHS UK 
51 Tamtéž. 
52 Tamtéž. 
53 Sociální aktéři – stakeholdeři, klienti apod. 
54 In: Problematika profesionalizace neziskové organizace Mamma HELP, obhájená diplomová práce, NĚMCOVÁ Adéla, 
Praha 2007, FHS UK 
55 Tamtéž. 
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2.6.3 Změna cílů podle klasifikace oblastní činnosti OOS56  

 

Činnosti, které organizace vykonává, můžeme srovnávat také podle klasifikací 

poskytujících základní obecně uznávané členění používané Českým statistickým úřadem. 

Tyto klasifikace jsou mezinárodně uznávané a lze je využít například při vyhledávání 

dotačních titulů. Do své práce je zahrnuji proto, že chci na tomto členění demonstrovat 

změnu zaměření organizací. Budu sledovat, zda se činnost organizací posunula do jiných 

kategorií, nebo zůstalo členění stejné. Dále uvedu základní přehled tohoto členění. 

Jednou z nich je ICNPO57 . Tato klasifikace byla vytvořena v rámci Mezinárodního 

srovnávacího výzkumu neziskových organizací Univerzity Johnse Hopkinse.58 Obsahuje 

12 hlavních skupin a 29 podskupin. Toto členění mělo být použito jako součást českého 

satelitního účtu neziskových organizací ČSÚ, ale nakonec bylo zvoleno jiné59: 

Jednou ze čtyř funkčních klasifikací je Klasifikace služeb neziskových institucí 

sloužících domácnostem podle účelu - COPNI (další klasifikace jsou COFOG, COICOP, 

COPP) v Systému národních účtů (SNA) z roku 1993. Jako příbuzná klasifikace COPNI 

byla vyvinuta Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (ICNPO) zmíněná výše. 

Skládá se z 12 hlavních skupin jako je Kultura a rekreace, Vzdělávání a výzkum, Zdraví, 

Sociální ochrana, Životní prostředí, Náboženství atd., které jsou podobné oddílům COPNI. 

Klasifikace ICNPO se odlišuje zejména tím, že představuje více klasifikaci činností než 

klasifikaci podle účelu. V klasifikaci ICNPO je např. veškerý výzkum zahrnut do jedné 

podskupiny, v COPNI je rozdělen podle účelu, kterému slouží. Údaje klasifikované podle 

ICNPO by bylo, dle ČSÚ, třeba přizpůsobit pro možnost převedení do COPNI.60 

Od ledna 2008 používá ČSÚ také Klasifikaci ekonomických činností - CZ-NACE. 

Tato klasifikace nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností - OKEČ. 

Klasifikace OKEČ vycházela z mezinárodního standardu NACE Rev. 1.1. Uvedený 

mezinárodní standard byl zásadním způsobem zrevidován a s účinností od 1. ledna 2008 

                                                           
56 Organizace občanské společnosti 
57 Internationla classification of nonprofit organizations, ICNPO 
58 Salamon, Anheier, 1996 in: Občanská společnost 
59 Klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE) [online] [cit. 2014-06-22].. Praha: Český statistický úřad, 2008 Dostupné 
z: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ii_metodicka_cast_cz_copni 
60 Tamtéž. 
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byl pod označením NACE Rev. 2. vydán standard nový. V návaznosti na tuto změnu byla 

vytvořena česká klasifikace CZ-NACE. 

 

CZ-NACE je vypracovaná podle mezinárodní statistické klasifikace. NACE je 

zkratkou pro statistickou klasifikaci ekonomických činností, kterou používá Evropská unie 

(dříve Evropské společenství) od roku 1970. Klasifikace NACE vytváří rámec pro 

statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech a data, která vzniknou za 

použití klasifikace NACE, lze srovnávat v celé Evropské unii. Používání NACE je povinné 

pro všechny členské státy Evropské Unie. 

 

NACE dělí ekonomické činnosti, resp. oblasti ekonomických činností, tak, že každé 

statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit některý kód 

NACE. Ekonomickou činností přitom rozumíme výrobu určitého výrobku nebo 

poskytování služby při použití kombinace výrobních prostředků, práce, výrobních postupů 

a meziproduktů. Ekonomické činnosti jsou tedy charakterizovány vstupy, výrobními 

postupy a jejich výstupy. Činnost, jak je definována pro použití v NACE, může zahrnovat 

buď jeden výrobní postup, nebo se může skládat z několika postupů, z nichž je každý 

popsán v jiné kategorii klasifikace. Pokud je výrobní postup organizován jako ucelená 

série činností v rámci jedné statistické jednotky, za ekonomickou činnost se považuje celý 

tento výrobní postup. Klasifikace NACE sama o sobě nenabízí kategorie pro jednotlivé 

typy statistických jednotek. Jednotka může provádět několik ekonomických činností a 

může být určena různými způsoby podle různých charakteristik. Při zatřiďování podle 

klasifikace NACE nezáleží na typu vlastnictví statistické jednotky, výrobní činnosti jsou 

popsány nezávisle na tom, zda se vyrábí mechanizovaně nebo ručně, nebo zda se tak děje v 

továrně nebo v domácnosti. NACE nerozlišuje ani mezi oficiální nebo neoficiální produkcí 

a mezi tržními a netržními činnostmi.61 

Aktuální verzí NACE je NACE Rev. 2, předchozí verzí byla NACE Rev. 1.1. 

Některé sekce obou verzí jsou snadno srovnatelné, ale například zcela nová sekce J - 

Informační a komunikační činnosti - nikoliv. Klasifikace CZ-NACE je pětimístná, do 

čtvrté úrovně je prakticky převzata z mezinárodního standardu NACE Rev. 2. Pátá 

(národní) úroveň byla doplněna tam, kde pro statistické účely bylo třeba činnost 

                                                           
61 Klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE) [online] [cit. 2014-06-22].. Praha: Český statistický úřad, 2008 Dostupné 
z: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ii_metodicka_cast_cz_copni 
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klasifikovat detailněji nebo kde bylo o rozčlenění čtvrtého místa požádáno 

v připomínkovém řízení. Na páté úrovni bylo vytvořeno celkem 160 národních položek. 

 

 

 

2.7 Kultura organizace 

 

Firemní kultura patří mezi základní kameny každé organizace. Mezi ně se řadí také 

strategie a marketing, schopnosti a dovednosti lidí a vnitřní procesy (například výše 

zmíněná organizační struktura). Firemní kultura je ovlivňována všemi těmito faktory. 

Jedná se vlastně o skutečné chování lidí v organizaci. Strategie může plánovat jisté 

postupy, ale lidé uvnitř organizace je nemusí vždy dodržovat. Toto téma zde zmiňuji 

zejména proto, že s podobným jevem pracuje také teorie selhání byrokracie. Je důležité, 

aby organizace firemní kulturu sledovaly a případně měnily k dosahování lepších 

výsledků.62 

Projevy kultury jsou symboly, viditelné a vědomě ovlivnitelné; pravidla jednání 

(částečně vědomé a částečně ovlivnitelné); základní životní představy (nevědomé, 

neviditelné, spontánní). 

Význam kultury je vytvářet a udržovat systém hodnot a rozvíjet kulturu organizace. 

Vyžaduje aktivitu jak od vedení, tak od členů organizace. Toto úsilí se však vyplatí, neboť 

význam kultury pro jedince organizaci je nemalý. Přínos lze shrnout do následujících 

bodů:63 

 kultura sjednocuje a koordinuje jednání jedinců i skupin 

 umožňuje lidem pochopit smysl a cíle činnosti organizace 

 je významným činitelem motivace jedinců 

 ovlivňuje formování osobnosti členů organizace 

 

"Etické kodexy mohou být vytvářeny na různých úrovních, a to úroveň jednotlivce 

(osobní etický kodex), úroveň organizace, úroveň profese (profesní kodexy např. pro 

                                                           
62 [online]. [cit. 2014-06-22]. Dostupné z: http://granty.vsers.cz/socialnisluzby/wp-
content/uploads/2010/11/Management-a-marketing-pro-neziskov%C3%A9-organizace.pdf 
62 Převzato z http://blog.tcbs.cz/cs/co-je-kultura-organizace-firemni-kultura/ 
63 Tamtéž. 
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lékaře, poradce, advokáty, učitele, inženýry, manažery, sociální pracovníky atd.), úroveň 

asociací, korporací atd. Pro cíle a poslání neziskových organizací je dodržování etického 

kodexu obzvláště důležité, protože obvykle jednají v zájmu veřejného (či vzájemného 

prospěchu), zejména při čerpání financí z veřejných zdrojů."64 

 

 

Obr. Č.1: Schéma firemní kultury65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 [online]. [cit. 2014-06-22]. Dostupné z: http://granty.vsers.cz/socialnisluzby/wp-

content/uploads/2010/11/Management-a-marketing-pro-neziskov%C3%A9-organizace.pdf 
65 Převzato z http://blog.tcbs.cz/cs/co-je-kultura-organizace-firemni-kultura/ 
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2.8 Strategické plánování 

 

V této části chci zmínit strategické plánování, které je důležitým nástrojem jak pro 

ziskový, tak pro neziskový sektor. Strategické plánování může organizaci pomoci 

například poznat, zda se ve vnějším prostředí odehrávají změny, které můžou ovlivnit její 

fungování. K tomu účelu existuje mnoho různých nástrojů, které analyzují okolní prostředí 

a jsou součástí strategického plánování.  

Strategické plánování je proces, který napomáhá k dlouhodobé udržitelnosti 

neziskové organizace. Vychází se současného stavu, který analyzuje a stanoví cíl, ke 

kterému má organizace dospět pomocí strategického plánu. Tento plán popisuje jednotlivé 

kroky a krátkodobé cíle, které je potřeba splnit, aby se dosáhlo cílového stavu. Strategický 

plán se provádí pouze na několik let dopředu, obvykle na dva až tři roky. V kontextu 

předchozích teorií můžou neziskové organizace využívat strategické plánování, například v 

případě změn vnějšího prostředí - jako je změna politických podmínek, ztráta zdrojů apod. 

Používá se i při změně vnitřních podmínek, např. při změně organizační struktury. 

Analýz, které se při strategickém plánování používají, je velké množství, níže 

uvádím několik nejběžnějších.66 

STEEP analýza analyzuje jednotlivé části vnějšího prostředí, které ovlivňuje 

organizaci. Hodnotí se míra vlivu společenských, technických, ekonomických, 

environmentálních a politických faktorů na existenci organizace a její fungování. Cílem je 

zjistit, jaké vnější faktory mají významný vliv na organizaci a přitom je samotná 

organizace nemůže ovlivnit. 

SWOT analýza je jednou ze základních analýz a pomocí výstupů z této analýzy lze 

určit základní strategické směry pro další rozvoj organizace. Mimo vnějšího prostředí se 

zaměřuje i na vnitřní prostředí. Skládá se ze čtyř částí67. Analyzuje vnitřní prostředí 

organizace a hledají se silné a slabé stránky. Poté se analyzuje vnější prostředí a definují se 

případné příležitosti a hrozby.  

                                                           
66 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 155 s. 
Management (Grada).  
67 Tyto čtyři části se v angličtině nazývají strenght- silné stránky, weakness - slabé stránky, opportunities - příležitosti a 
threats - hrozby. 
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Analýza konkurence má za cíl sebrat a analyzovat data, týkající se přímých a 

nepřímých konkurentů, zejména v oblasti čerpání stejných zdrojů nebo zabývajících se 

stejnou činností. Analýza může přinést informace o tom, jak se vypořádat s konkurencí a 

také s kým případně spolupracovat. 

Analýza zainteresovaných skupin se zabývá analýzou stakeholderů včetně cílových 

skupin a podporovatelů, resp. jaký má organizace pro tyto skupiny význam, ať už pozitivní 

nebo negativní. Posuzuje se také jejich vliv na organizace. Cílem je určit jak s jednotlivými 

skupinami pracovat, koho informovat, zapojit do chodu organizace, nebo s kým 

spolupracovat. 

Analýza rizik slouží k posouzení vlivu jednotlivých rizik na chod organizace, jak 

napovídá název. Jde o podobný nástroj jako předchozí analýza. Nejprve se zhodnotí 

všechna rizika a poté se určuje, s jakou pravděpodobností můžou nastat a jaký je vliv 

konkrétního rizika na chod organizace. Cílem je posoudit budoucí postup organizace, 

vzhledem k míře pravděpodobnosti a vlivu jednotlivých rizik. (Šedivý, Medlíková, 

2011:30) 

 

 

2.9 Shrnutí teoretického pozadí práce 

 

Na závěr uvádím shrnutí teoretického pozadí práce. Vychází zejména z teorií 

týkajících se organizačního prostředí, a z teorie závislosti na zdrojích. Přímo se tohoto 

tématu týká také koncept isomorfismu.68  

Organizace jsou v těchto teoriích69 definovány jako organismy, které mezi sebou 

soupeří o zdroje, adaptují se na změny v prostředí, zvyšují míru své komplexity jako 

odpověď na růst komplexity vnějšího prostředí. Organizační prostředí je dle moderní teorie 

                                                           
68 DIMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W.: The iron cage revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality 
in Organizational Fileds, In: American Sociological Review, vol. 48, no. 2 (Apr. 1983), pp. 174-160, American Sociological 
Associtation, 
[online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2095101 

69 ŠŤOVÍČKOVÁ-JANTULOVÁ, Magdalena: Organizační prostředí, PPT prezentace FHS UK 2013/2013, [online]. 
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definováno jako prostředí, které je složeno s jednotlivých prvků. Tyto prvky se dělí na 

organizační síť vztahů: dodavatelů, zákazníků, obecné prostředí: sociální, kulturní, legální, 

politické, ekonomické, technologie, fyzické prostředí a globální prostředí: mimo národní 

státy, globální úroveň. Prostředí a zdroje jsou tedy velmi důležité veličiny pro fungování 

organizací a je důležité identifikovat, do jaké míry jsou jím organizace ovlivňovány. 

Vztah organizace a prostředí je na jedné straně popisován jako nedělitelný, protože 

organizace nemohou být odloučeny od svého prostředí, protože s ostatními organizacemi 

prostředí tvoří a ovlivňují ho. Organizace musí být tedy chápány jako součást prostředí. 

Proti tomu stojí názor, že pro pochopení vlivu prostředí na organizace musíme prostředí a 

organizace chápat jako dvě samostatné proměnné. Já se přikláním k prvnímu názoru, 

protože vycházím z výše uvedeného předpokladu, že v organizacích dochází k 

organizačním změnám v důsledku čerpání dotací z EU, což považuji za značný vliv 

prostředí. Proto se také zabývám otázkou, jaké změny se v organizacích odehrávají, 

protože dostupnost zdrojů se mění a s tím se mění i vnější prostředí.  

Záleží také na typu prostředí, zda je stabilní, nebo se rychle mění. Ideální typy 

organizace pak určujeme dva: mechanický a organický. Obecně pak platí, že pokud je 

prostředí nestabilní, tak je lepší používat organickou formu, která se lépe přizpůsobí 

proměnlivosti prostředí. Mě tedy zajímá, zda jsou organizace mechanické či organické, 

přičemž předpokládám, že by měly volit spíše organickou formu, která jim umožní se lépe 

přizpůsobovat. To ale může vést také ke změně cílů organizace, proto se budu ptát i na 

změnu cílů. Z pohledu organizační struktury také vyplývá, že je potřeba neustále ji 

přizpůsobovat momentálním zdrojům, proto mě zajímají i změny v organizační struktuře. 

Teorie závislosti na zdrojích pojednává o vztazích moci a závislosti mezi 

organizacemi a dalšími aktéry. Autory jsou J. Pfeffer, G.Salancik70, teorie vznikla ve druhé 

polovině 70. let 20. století. Klade důraz na organizaci a její zdroje a řízení závislostí. 

Organizace jsou kontrolovány prostředím, ve kterém jednají, je třeba přesně definovat a 

monitorovat prostředí. K tomu, aby organizace mohla přesně definovat své prostředí, je 

dobré využívat určitě analytické nástroje, jako je například SWOT analýza. Na využití 

těchto nástrojů se tedy také zaměřím. 

                                                           
70 ŠŤOVÍČKOVÁ-JANTULOVÁ, Magdalena: Organizační prostředí, PPT prezentace FHS UK 2013/2013, [online]. 
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Do závislosti na prostředí spadá potřeba zdrojů, jako je materiál, kapitál, práce, 

vědění. Tím se vytváří závislost na specifických částech prostředí, které zdroje má. V mém 

případě je to Evropská unie a její fondy a další finanční zdroje. Organizace by tedy měla 

zjišťovat, jak se tyto vlivy moci a vazby závislosti dají omezit - například hledáním jiných 

zdrojů. Nejistotu, která tato závislost na zdrojích vyvolává, lze kompenzovat změnou 

organizačního uspořádání a jednání, které je v prostředí, ve kterém jednají, legitimní - pak 

se jedná o koncept isomorfismu. Institucionální isomorfismus zdůrazňuje, že instituce mají 

tendenci k postupné konvergenci ve své organizační struktuře, principech alokace zdrojů, 

procesních postupech, atp.71 Tento logický proces tak ve výsledku usnadňuje vzájemnou 

kooperaci nejen s institucemi EU, ale také s podobně transformovanými institucemi jiných 

členských států. Postupné narůstání podobnosti národních a evropských institucí je patrné 

zejména v prostředí, které je stabilní, silně formalizované a se zřetelnou organizační 

strukturou.72  

Dle této teorie by se měla v mém výzkumu potvrdit či vyvrátit také tato hypotéza, 

tedy zda se opravdu organizace mění a podřizují a dochází tak ke konvergenci. A pokud k 

tomuto dochází, je důležité také zjistit, zda to organizace vnímají jako přínos, který je 

zbavuje nejistoty, či je naopak nutí ke změně svých cílů a poslání. 

 

 

 

 

 

                                                           
71 DIMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W.: The iron cage revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality 
in Organizational Fileds, In: American Sociological Review, vol. 48, no. 2 (Apr. 1983), pp. 174-160, American Sociological 
Associtation, 
[online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2095101 
 
72 SEDLÁČEK, Ing. Bc. Milan. Evropeizace soukromého sektoru. Vyškov, 2009. [online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: 
is.muni.cz/th/.../Evropeizace_soukromeho_sektoru.doc. Diplomová práce. MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA 
SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií. 
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3. Praktická část 

 

V první části práce jsem se zabývala teorií vtahující se k organizacím obecně, nyní 

budu tyto teorie více konkretizovat ve vztahu k organizačním změnám v organizacích 

občanské společnosti. Konkretizované teorie budou sloužit jako výchozí pro následující 

část práce. 

Jak jsem již uvedla v úvodu, organizace se mohou přizpůsobovat změnám vnitřních a 

zejména vnějších podmínek, aby byly konkurenceschopné a tím pádem i životaschopné.  

Otázkou konkurenceschopnosti se zabývá například Martina Berdychová ve své 

zprávě z roku 201373, kde k tomuto tématu píše: "Konkurenceschopnost organizace je v 

neziskovém sektoru pojem, který se jen pomalu vžívá a dokonce mnohdy odmítá. 

Nezisková organizace, zejména ta s veřejně prospěšnou činností je však ekonomický 

subjekt, který je na trhu úspěšný pouze v případě, že poskytuje služby efektivně a zároveň 

kvalitně. Obecně by měly být všechny neziskové subjekty vedeny vnějšími nástroji k 

racionálnímu ekonomickému chování." 

Dále zmiňuje, že to je možné pouze v případě transparentního financování a rovných 

podmínek pro všechny. Takové podmínky, ale podle Berdychové, dosud v ČR nastoleny 

nebyly. Podmínky poskytnutí dotací jsou mnohdy nastaveny tak, že nepodporují stávající 

rozsah činnosti, ale vyžadují stále nové aktivity. To nutí organizace, které pracují na 

hranici udržitelnosti, k vymýšlení stále nových činností (projektů), aby byly schopny 

udržet vlastní ekonomickou existenci, což mnohdy vede ke snížení objemu i kvality dosud 

poskytovaných služeb, v horším případě k personálnímu nebo ekonomickému kolapsu 

organizace.  

                                                           
73 BERDYCHOVÁ, Martina. Strategie udržitelného rozvoje Asociace nestátních neziskových organizací v ČR 2014 - 201, 
Praha 2013, [online]. [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: 
www.annakk.cz/administrace/soubory_clanky/1384866227_cz_strategie_udrzitelneho_rozvoje_anno_14_18.doc, cit. 
30.11.2014 
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V odborných studiích74 se objevuje také názor, že organizace občanské společnosti, 

které jsou závislé na vnějších zdrojích, jako je příjem dotací, se musí adaptovat lépe než 

organizace, které mají zdroje vlastní. Tato hypotéza byla potvrzena například ve studii 

„Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních 

neziskových organizací“.75  

V této výzkumné zprávě se poukazuje na to, že většina organizací, které čerpaly 

dotace, měla problémy zejména se zvládnutím administrace a byrokratických podmínek. 

Často organizace musela rozšířit svou organizační strukturu a vyčlenit zaměstnance, kteří 

měli na starosti pouze administraci spojenou s dotacemi. Dochází také k profesionalizaci, 

protože pokud organizace nemá prostředky na najmutí externího spolupracovníka, musí se 

stát expertem na dotace stávající zaměstnanec. 

 

3.1 Fondy Evropské unie 

 

 Mezi veřejné zdroje, které poskytují jedny z největších prostředků, patří Strukturální 

fondy Evropské unie a konkrétně Evropský sociální fond a jeho Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ), na které se zaměřím. Fondy se rozdělují na několik 

typů podle jejich účelu. Nebudu se zde na toto téma více rozepisovat, protože o fondech 

Evropské unie již bylo napsáno mnoho, ale téma této práce se Evropských fondů úzce 

dotýká, proto zde uvádím základní přehled, aby bylo zřejmé, o kterých fondech se zde píše 

a jaká je jejich historie. Navíc v nedávné době skončilo strukturální období 2007-2013 a o 

dalších bohužel ještě stále není definitivně rozhodnuto.76 Některé z nich ještě nejsou plně 

vyčerpány a finanční prostředky stále nabízejí a najdeme také ještě mnoho projektů, které 

jsou těmito fondy průběžně financovány. 

Vedle těchto fondů existují ještě veřejné zdroje ve formě místních fondů (např. 

krajských nebo městských), které obvykle poskytují dotace na jednorázové akce, nebo 

                                                           
74 JANOUŠKOVÁ, Miroslava, Simona ŠKARABELOVÁ a Michal VESELÝ. Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v 
organizační struktuře nestátních neziskových organizací. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, Brno: 
Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008 
75 tamtéž 
76 6. Května 2015 byl schválen nový operační program ESP Zaměstnanost 
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podporují místní organizace. Jejich podmínky ale většinou nevyžadují vysokou míru 

přizpůsobení či změny v organizaci, proto je do této práce nezahrnuji. 

Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální 

soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy 

přispívají na rozvoj chudších států a regionů. 

Regionální politika podporuje regiony v členských státech, které nedosahují 75% 

průměru úrovně hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie na osobu, regiony se 

sociálními problémy a poškozeným životním prostředím. 

Hlavním nástrojem regionální politiky EU jsou dva strukturální fondy (Evropský 

fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond) a Fond soudržnosti (neboli Kohezní 

fond).  

První dva fondy vznikly v 70. letech, třetí v roce 1994. 

V letech 2007–2013 byly ustaveny tři cíle regionální politiky: 

 Konvergence 

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 Evropská územní spolupráce 

Řídícím orgánem obou strukturálních fondů je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Zprostředkující orgány se liší dle tematického zaměření jednotlivých operačních 

programů.77 

 

Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, 

které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) – 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a 

rybářského fondu. Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní 

úrovni. 78 

                                                           
77 Bližní informace o strukturálních fondech viz  www.strukturalni-fondy.cz. 
78 [online]. [cit. 2014-06-15]. Dostupné z: www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/NPR-2014.pdf 
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3.1.1 Požadavky Evropských fondů 

 

Pokud mluvíme o změnách obecně, tak předpokládáme, že probíhají u již zavedené 

organizace, ale změna může začít již při samotném založení organizace. Je rozdíl, pokud se 

organizace zakládá s vědomím, že chce své prostředky získávat z dotací, nebo chce 

prostředky získávat jiným způsobem (např. vlastní činností). Existují různé typy 

organizací, které jsem uváděla již v předchozí části v kapitole 2.1.3 a všechny mají své 

výhody i nevýhody, ve spojitosti s čerpáním dotací z Evropské unie. Nyní se na tyto 

aspekty podívám blíže. 

Fondy Evropské Unie mají velmi striktní požadavky na oprávněnost žadatelů, kterým 

se musí organizace podřídit. Tyto požadavky se liší u každého operačního programu a u 

každé výzvy, obecně mohou být například v rámci OP LZZ79 žadateli oprávněnými 

předkládat návrhy projektů jak fyzické, tak právnické osoby splňující následující 

podmínky:80 

 sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí 

prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region oprávněný v rámci OP LZZ), 

 přímá zodpovědnost za přípravu a řízení projektu; žadatel nesmí působit jako 

prostředník. 

Žadatel zároveň musí prokázat schopnost zvládat rozsáhlejší činnosti, odpovídající 

velikosti projektu, na který je finanční podpora požadována (stručná charakteristika 

organizace, zkušenosti žadatele v oblasti zaměření projektu, složení realizačního týmu). 

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnotícího procesu a musí být 

splněny k datu podání žádosti. 

Některé výzvy omezují i právní formu organizace, proto je lepší na toto myslet už při 

zakládání organizace. Důležitý je i samotný typ organizace. Některé typy nejsou vhodnými 

příjemci dotací, kvůli jejich právní formě. Jedná se zejména o občanská sdružení, která 

nemají jasně danou právní odpovědnost. V Novém občanském zákoníku, který nově 

pohlíží na občanská sdružení jako na spolky, se situace změnila.  

                                                           
79 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, součást Evropského sociálního fondu 
80 Příručka pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 
regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015, 136 s.  
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S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění p. p, a k přesunu právní úpravy občanských sdružení (resp. spolků) 

do nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.). Původní občanský zákoník nedefinoval 

občanská sdružení zcela přesně. Chyběla v něm nejenom podpůrná ustanovení pro jejich 

vnitřní organizaci, základní vymezení členských práv či zásady jejich správy, ale také 

ustanovení, která by zajišťovala alespoň minimální míru transparentnosti. Namísto 

běžného veřejného rejstříku (jako je např. obchodní rejstřík) byla tak občanská sdružení 

zapisována pouze do  seznamu občanských sdružení, ve kterém byly veřejnosti k dispozici 

jen zcela minimální informace. Celkově se tak občanská sdružení nedala považovat za 

dostatečně transparentní a důvěryhodné pro potencionální partnery ve všech oblastech.81 

NOZ se spolu s dalšími předpisy snaží tyto nedostatky napravit, což s sebou 

pochopitelně přináší i vyšší nároky na rozsah právní úpravy (Forst, 2013). Precizněji jsou 

například stanoveny zásady fungování spolků (např. nediskriminace – § 212), jejich 

účelové vymezení (§ 217) či vnitřní organizace (§ 243 a násl.). Důkladnější pravidla se 

zavádí i pro tzv. organizační jednotky s odvozenou právní způsobilostí. NOZ je nově 

označuje jako pobočné spolky a stanovuje základní náležitosti jejich vzniku a fungování 

(viz § 228 a násl.). K 1. 1. 2014 vznikl i veřejný rejstřík spolků, který vedou rejstříkové 

soudy a který funguje na obdobném principu jako např. dnes obchodní rejstřík (včetně 

možnosti nahlížení skrze webovou aplikaci obchodní rejstřík). Díky tomu se bude možné 

seznámit nejenom s aktuálními členy statutárního orgánu, ale také se stanovami spolku, 

zřízenými pobočnými spolky apod. (Forst, 2013). 

 

3.1.2 Dopad nového občanského zákoníku82 na výzvy vyhlašované v současném 

programovém období v letech 2014 a 2015 a v novém programovém období 83 

Na portálu www.esfc.cz, jehož zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

se potvrzuje, že výzvy vyhlašované od roku 2014 budou muset být samozřejmě zaměřeny 

na nové typy příjemců. To bude zřejmě platit pro značnou část žadatelů z řad organizací 

                                                           
81 FORST, Adam. „Transformace“ občanských sdružení na spolky dle nového občanského zákoníku. 2013 [online]. [cit. 
2014-06-15]. Dostupné z:http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/media/transformace-obcanskych-sdruzeni-na-
spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku/ 
82 Dále NOZ 
83 Občanská sdružení v projektech OP LZZ. [online]. [cit. 2014-06-15]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/file/8781_1_1/ 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene
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občanské společnosti, protože Evropský sociální fond nabízí velké množství výzev 

zaměřených právě na neziskové organizace.84 Žadatelé se tedy budou muset transformovat 

do jednoho z nových typů organizací. 

Netransformovaná občanská sdružení budou ze zákona považována za spolky, takže 

nevznikne problém s jejich podporou u výzev zaměřených obecně na spolky.85  

Dalšími možnými žadateli budou nadace a nadační fondy (právní úprava již podle 

NOZ).  Novým typem subjektu, který přichází v úvahu jako žadatel, pak je „ústav „(určitá 

kombinace korporace a fundací v oblasti zajišťování veřejného zájmu). Specifická situace 

bude existovat např. v případě zájmových sdružení právnických osob či obecně 

prospěšných společností, které se budou i nadále řídit původními předpisy (starý OZ, resp. 

zákon o o.p.s.), i když se také mohou transformovat na spolky, ústavy, nadace nebo 

nadační fondy. U odborů a svazů zaměstnavatelů pak platí NOZ, ale pouze přiměřeně, jen 

v tom rozsahu, v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a 

zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv.86  

V rámci nového Operačního Programu Zaměstnanost, který je součástí ESF, pro 

období 2014-2020 jsou například mezi příjemce zařazeny organizace definované 

následovně87: 

 spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník - s poznámkou, že 

občanská sdružení, vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 

ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 1. 2014 považují za spolky.    

 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;  

 ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;  

Tyto typy organizací tedy lze považovat za vhodné pro žadatele v rámci nových 

výzev operačních programů. 

                                                           
84 Viz http://www.esfcr.cz/ 
85 Občanská sdružení v projektech OP LZZ. [online]. [cit. 2014-06-15]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/file/8781_1_1/ 
86 Občanská sdružení v projektech OP LZZ. [online]. [cit. 2014-06-15]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/file/8781_1_1/ 
87 Výzva D8, Online, dostupné z: http://www.esfcr.cz/file/8920/ 
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3.1.3 Požadavky na organizační strukturu a profesionalizaci 

Z výše uvedeného je patrné, že důležitý je nejen samotný typ organizace, ale také 

organizační struktura a profesionalizace. Právě požadavek oprávněnosti žadatele mohl 

znevýhodnit občanská sdružení, která nebyla stejně důvěryhodná jako ostatní typy 

organizací. Nová úprava NOZ by měla pomoci tuto nevýhodu odstranit. Proto lze v 

současné době žadatelům doporučit všechny typy neziskových organizací. Samozřejmě 

stále se jednotlivé projekty posuzují individuálně, proto nelze jednoznačně říci, který typ je 

nejvhodnější, ale jistá míra transparentnosti je vždy výhodou. 

Když se podíváme podrobněji na jednotlivé požadavky OP LZZ, na který jsem se 

zaměřila, tak vidíme, že vedle charakteristiky organizace je nutné prokázat také zkušenosti 

žadatele v oblasti zaměření projektu. Zde tedy musí probíhat určitý proces 

profesionalizace. Dle teorie popsané v předchozí části textu můžeme identifikovat jednak 

proces nahrazování dobrovolné práce prací placenou a také zároveň proces, v rámci 

kterého určitá zaměstnání získávají charakter akademické profese.  

Profesionalizaci provází také změna organizační struktury či její ustanovení, pokud 

organizace žádnou neměla. Při založení je dobré stanovit jednotlivé části struktury dopředu 

a rozdělit rovnou odpovědnosti za konkrétní činnosti organizace. Do projektových žádostí 

je  nutné   uvést   složení  realizačního  týmu,  jak  jsem  zmiňovala  výše.  U zavedených 

organizací se dle výzkumu CVNS88 organizační struktura organizací žádajících o dotace z 

EU měnila nejčastěji v souvislosti s pravomocemi a pracovní náplní zaměstnanců. Ve 

většině organizací byla jasněji a konkrétněji vymezena odpovědnost, kompetence a náplň 

pracovních pozic. 

K dovednostem výzkum uvádí:  Koordinace a řízení projektů vyžadují specifické 

dovednosti, což vedlo k tomu, že pracovníci museli rozšířit svou kvalifikaci právě o tyto 

oblasti. „Vznikla nutnost vytvoření týmu lidí, kteří o projektu rozhodují a zabývají se pouze 

projekty. Ti, co se věnovali čistě právní práci, se teď věnují tady tomu.“ 89 

                                                           
88 JANOUŠKOVÁ, Miroslava, Simona ŠKARABELOVÁ a Michal VESELÝ. Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v 
organizační struktuře nestátních neziskových organizací. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008 
89 Tamtéž. 
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Projekty kladou zvýšené nároky nejen na kvalifikaci, ale i na flexibilitu pracovníků.   

Změny se promítly i do způsobu řízení, které se v některých případech změnilo na 

vícestupňové. Nastala tedy „větší kooperace mezi pobočkou a centrem, větší koordinace 

aktivit“. Změnila se schémata organizační struktury, což souvisí se vznikem nových 

pracovních pozic ve vedoucích funkcích i v realizaci projektů. Vznikly nové organizační 

jednotky.90 

3.1.3.1 Nově vytvořené pracovní pozice 

Studie shrnuje, že projekty z evropských fondů umožnily většině organizací přijmout 

nové zaměstnance na různé pozice (viz tabulka níže). Nejčastěji jsou přijímání pracovníci, 

kteří se zabývají realizací projektů a koordinátoři projektů. Rozšířila se též spolupráce s 

externími pracovníky. 

Značnou část kapacit organizace zabírá administrativa a administrace projektů. Šest 

respondentů studie uvádí přijetí administrativních pracovníků. Je pravděpodobné, že v 

organizacích se administrativou zabývají nejen tito pracovníci, ale i další, jejichž 

kvalifikace se musela rozšířit na tuto oblast.  

Tabulka č.1 - Pozice nově přijatých zaměstnanců91

 

Pozice fundraisera je pro fungování organizace velmi důležitá. Fundraising je totiž 

neoddělitelně spjat s profesionalizací neziskových organizací. Fundraisera lze najít v 

organizacích, které zaměstnávají více než 5 pracovníků a které získaly z fondů EU více než 

                                                           
90Tamtéž. Ve zkoumaných organizacích došlo i k dalším změnám, které se netýkají přímo organizační struktury. Některé 
přešly na podvojné účetnictví (což může však souviset také s novým zákonem o účetnictví, jak se ve studii uvádí). 
Organizace se začaly zabývat novými odvětvími a rozšířily své aktivity i provoz. 
91 Převzato ze: JANOUŠKOVÁ, Miroslava, Simona ŠKARABELOVÁ a Michal VESELÝ. Dopady čerpání fondů Evropské unie 
na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 
2008 
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jeden milion korun.92 V organizacích, kde neexistuje oficiální pozice fundraisera, tuto 

činnost zastávají různí zaměstnanci v rámci svého pracovního úvazku. Nejčastěji jsou to 

manageři a koordinátoři projektů. V některých případech se fundraisingem, dle slov 

respondentů, zabývají všichni pracovníci, jedná se tedy o kolektivní aktivitu. Dále se na 

vyhledávání zdrojů podílejí ekonomové, účetní, dobrovolníci, stážisté a realizátoři 

projektů.93 V těchto případech je ale otázka, nakolik je fundraising efektivní, pokud se mu 

nevěnuje zaměstnanec na plný úvazek. Organizace může mít ale zisky také například 

z vedlejší činnosti, pak by pozice fundraisera nebyla nutná. 

Dle studie CVNS a dalších přinesly projekty z grantů Evropské unie řadu přínosů. 

Jsou významným zdrojem, který měl vliv na celkové financování organizace: „Změnilo se 

financování neziskové organizace. Evropské fondy se stávají pevnou součástí rozpočtu. 

Předtím bráno jako finance navíc, teď je s nimi počítáno i do budoucna.“94 

Dalším přínosem je personální rozvoj organizace a zvyšování kvalifikace 

pracovníků. Organizace přijaly nové zaměstnance.  „Významné změny nastaly v oblasti 

řízení, organizační struktury, strategického plánování, koordinace aktivit, vnitřní 

komunikace, koncepčních činností a delegace kompetencí. Dochází k profesionalizaci 

vedení neziskových organizací. V organizacích vznikají nové organizační články a mění se 

projektové vedení:“  

Z této studie vyplývá, že největší změny v organizaci se udály v oblasti 

profesionalizace a v organizační struktuře. Neziskové organizace pochopily potřebu 

profesionalizace. Evropské fondy jim usnadnily přechod od výlučně dobrovolnické 

činnosti k profesionálně vedeným aktivitám:95 „Do realizace projektů jsme pracovali jen 

na bázi dobrovolníků, bez zaměstnanců. Více jsme se zaměřili na získávání finančních 

prostředků z dalších zdrojů (nadace, fondy, sponzoring).“ „Zprofesionalizování 

dobrovolnických aktivit, možnost dalšího rozvoje našich aktivit, který by nebyl možný bez 

zdrojů z evropských fondů. Nastává formalizace aktivit, nutností je přijímání standardů 

kvality. „Mění se struktura organizace v souvislosti s realizovaným strategickým 

                                                           
92 JANOUŠKOVÁ, Miroslava, Simona ŠKARABELOVÁ a Michal VESELÝ. Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v 
organizační struktuře nestátních neziskových organizací. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008 
93 Tamtéž. 
94 Tamtéž, str. 12 
95 Tamtéž, str. 12 



59 
 

plánováním organizace s důrazem na standardy kvality a evropské standardy 

poskytovaných služeb.“ „Nutnost rozdělení kompetencí a vytvoření nových interních 

směrnic.“96 

 

 

3.2 Metodologie výzkumu 

 

V této části bych ráda prezentovala výše uvedené teorie a poznatky v případové 

studii, přistoupím tedy k samotnému výzkumu. V úvodu popíšu metodologii celého 

výzkumu. Vysvětlím, jaký typ výzkumu jsem zvolila a proč se domnívám, že je pro danou 

problematiku nejvhodnější. Zároveň objasním, jak jsem postupovala při výběru případu. 

Popíšu také jednotlivé způsoby sběru dat, kterými v mém případě byly polostrukturované 

rozhovory, analýza dokumentů a zúčastněné pozorování. Dále bude následovat samotná 

analýza rozhovorů propojená s analýzou dokumentů a ostatních dat. 

Jako metodologický přístup jsem si vybrala kvalitativní výzkum, v jehož rámci jsem 

použila případovou studii jako metodu výzkumu.  

Případová studie je výzkumnou metodou běžně užívanou v disciplínách psychologie, 

sociologie, politologie, antropologie atd. Pro případovou studii je charakteristická 

kombinace různých technik sběru informací, z nichž je preferována analýza dokumentů 

(např. historických pramenů či statistik) ve spojení s přímým pozorováním předmětu 

studie, případně interview. Zatímco ve statistickém šetření je shromažďováno omezené 

množství dat mnoha jedinců (respektive případů), v případové studii je sbíráno velké 

množství dat od jednoho nebo několika málo případů. V případové studii je možnost použít 

kvantitativní i kvalitativní metody sběru dat. Důležité je založit případovou studii na 

                                                           
96 JANOUŠKOVÁ, Miroslava, Simona ŠKARABELOVÁ a Michal VESELÝ. Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v 
organizační struktuře nestátních neziskových organizací. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008, str. 
12 
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příslušných teoriích.97 Tyto teorie uvádím v první části práce, konkretizuji je vzhledem k 

výzkumným otázkám. 

Případové studie vychází z předpokladu, že důkladné prozkoumání jednoho případu 

napomůže porozumění případům podobným.98 Ze svého charakteru si pak ale nečiní nárok 

na statistickou zobecnitelnost. Yin ale k tomuto namítá, že případová studie je zobecnitelná 

pro určité teorie, ne už pro celou populaci nebo prostředí. Nereprezentuje vzorek, ale 

rozšiřuje a zobecňuje teorie, jedná se tedy o analytické zobecnění, ne statistické.99 

To platí i v případě mé práce, na základě rozhovorů a analýzy dokumentů a dalších 

dat od dvou neziskových organizací nebude možné dosáhnout výsledků platných pro celou 

škálu OOS. Další nevýhodou pak je například časově náročný sběr dat a analýza 

dokumentů. Výhodami tohoto typu výzkumu je pak podle Hendla získání podrobného 

popisu a vhledu ohledně zkoumaného fenoménu. Švaříček a Šeďová také ve své publikaci 

uvádějí, že podstatné na případové studii je, že badatel usiluje o komplexní porozumění 

případu v jeho přirozeném prostředí. Cílem je interpretovat interakce mezi případem a 

okolím, což vyžaduje velké množství dat ze všech dostupných zdrojů.100 Nejedná se tedy 

jen výzkumnou techniku, ale strategii, protože kromě více informačních zdrojů se 

využívají veškeré dostupné metody sběru dat. 

Tento přístup jsem zvolila z výše zmíněných důvodů, zdá se mi nejvhodnější také 

proto, že cílem práce je zodpovědět výzkumné otázky pomocí analýzy dvou konkrétních 

neziskových organizací a jejich srovnání. V případové studii jde o detailní studium 

jednoho případu nebo několika málo případů, sbíráme velké množství dat od jednoho nebo 

několika málo jedinců, jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich 

celistvosti. (Hendl 2005:104) „Cílem je využít potenciálních výhod jednotlivých metod. 

Výsledky ze všech použitých metod interpretujeme v případových studiích dohromady, 

neboť naším cílem je vyložit případ jako integrovaný systém, a ne upozornit na jeho dílčí 

části (Bassey, 1999 in: Švaříček, Šeďová). 

 

                                                           
97 YIN, Robert K. Case study research: design and methods. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, c1994, xvii, 171 
s. Applied social research methods series, Volume 5, str. 18 
98  HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005.  
99 YIN, Robert K, str. 15 
100 Švaříček, Šeďová, Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, str. 98 
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3.2.1 Výzkumné otázky 

 

Cílem mé práce, který jsem popisovala již v úvodu, je zodpovědět následující 

výzkumnou otázku:   

Jaké změny probíhají v organizacích občanské společnosti v souvislosti s dostupností 

zdrojů? 

Jako zdroje jsou zde myšleny dotace z Evropské unie, dotace z místních zdrojů, i 

dary. Dotace z EU jako zdroj byly dobře dostupné v minulém programovém období, ale v 

dalším bude jejich přísun omezen, proto je cílem zjistit, jaké změny organizace provedla, 

aby se s omezením zdrojů vyrovnala, a jaký dopad mají tyto případné změny na samotnou 

organizaci, její organizační strukturu a také na zaměření a cíle organizace.  

Dle teorií, které jsem uvedla v teoretické části, vycházím z předpokladu, že 

organizace často přistupují ke změnám svých cílů právě z důvodu lepší dostupnosti zdrojů. 

Může se tak měnit i samotné poslání organizace a je otázkou, zda tato změna není jen 

účelová pro zlepšení konkurenceschopnosti a opravdu odpovídá charakteru organizace. 

Tímto tématem se zabývá například zpráva Martiny Berdychové z roku 2013101, 

kterou jsem již zmínila v první části. Uvádí, že podmínky poskytnutí dotací jsou mnohdy 

nastaveny tak, že nepodporují stávající rozsah činnosti, ale vyžadují stále nové aktivity. To 

nutí organizace, které pracují na hranici udržitelnosti, k vymýšlení stále nových činností 

(projektů), aby byly schopny udržet vlastní ekonomickou existenci, což mnohdy vede ke 

snížení objemu i kvality dosud poskytovaných služeb, v horším případě k personálnímu 

nebo ekonomickému kolapsu organizace. Tento názor bych ověřila i na případu konkrétní 

organizace a zkoumala, zda je možné udržet původní poslání a cíle organizace i při změně 

vnějších podmínek, a proto se na tyto skutečnosti budu ptát také během svého výzkumu. 

V rámci analýzy dat jsem stanovila i následující podotázky, v návaznosti na teorie 

uvedené v první části, které by měly lépe uchopit téma a pomoci zodpovědět hlavní otázku. 

                                                           
101 BERDYCHOVÁ, Martina. Strategie udržitelného rozvoje Asociace nestátních neziskových organizací v ČR 2014 - 201, 
Praha 2013, [online]. [cit. 2014-06-15]. Dostupné z:  
www.annakk.cz/administrace/soubory_clanky/1384866227_cz_strategie_udrzitelneho_rozvoje_anno_14_18.doc, cit. 
30.11.2014 
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1) Jaké typy zdrojů organizace využívá k financování? 

Hlavním cílem této práce je zjistit, jak dostupnost zdrojů ovlivňuje organizace. Proto 

je důležité identifikovat, jaké zdroje mají organizace k dispozici. OOS mohou získávat i 

jiné finanční zdroje než jsou Evropské fondy. Proto jsem se zaměřila na to, jak jsou kromě 

evropských fondů financované OOS. Jak jsem zmínila ve stejnojmenné kapitole v 

teoretické části, pro dlouhodobou udržitelnost neziskových organizací je klíčové 

vícezdrojové financování, protože v případě závislosti na jednom zdroji může být vážně 

ohrožena existence neziskového subjektu, pokud tento zdroj přestane být dostupný. To je 

nebezpečné zejména u prostředků z fondů Evropské unie, které obvykle pokrývají velkou 

část rozpočtu projektu a organizace jsou na tomto zdroji závislé. Tato otázka se tedy 

zaměří na typy zdrojů organizace. 

Opět navazuji na teorii pospanou v první části práce, kde identifikuji další zdroje 

mimo dotace z Evropských fondů. Organizace mají řadu dalších možností, jak finanční 

zdroje získat. Jedná se o příjmy z prodeje služeb a výrobků, dary od individuálních dárců, 

dobrovolníků, firemních dárců. Finance může také získat z dalších veřejných zdrojů, od 

nadací a nadačních fondů a dalších subjektů (zahraniční organizace, ambasády apod.) 

 

2) Jaké změny probíhaly v organizační struktuře OOS? 

Toto téma navazuje na teoretickou část, kde jsem se věnovala popisu změn 

organizační struktury. Zajímalo mě, zda se nějak organizační struktura proměnila, proč a 

popřípadě zda je zde nějaká souvislost či provázanost s financováním. Hyánek například 

uvádí, že neziskové organizace se odlišují od firem a vládních organizací tím, že jejich 

řídící struktury musejí být přizpůsobeny podmínkám kolektivního rozhodování a 

kolektivní akce, které umožňují sdílení zdrojů (pooling the resources) a poskytování tzv. 

trust goods, tedy statků a služeb, u kterých hraje významnou roli důvěra spotřebitelů v 

poskytovatele v situaci informační asymetrie. Základní požadavky na správní a výkonné 

orgány organizací občanské společnosti určuje legislativa a příslušné zákony stanovují 

nezbytné požadavky podle typu organizace.  Základní rámec fungování neziskové 
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organizace musí být jasně zakotven v zakládacích dokumentech102, jasně definovaná 

organizační struktura by pak měla vypovídat o zodpovědném chování organizace. Otázka 

je tedy zaměřena na to, zda je organizační struktura jasně definována a jak se měnila v 

průběhu času.  

 

3) Jak se mění cíle organizace? 

V neposlední řadě jsem se zaměřila na to, zda je projekt tematicky v souladu s 

posláním organizací nebo zda se nějak vzhledem k zaměření výzev od svého poslání 

odchýlily. 

V souvislosti se změnou přístupu ke zdrojům může docházet k úpravě cílů 

organizace, či vytváření cílů úplně nových, takových, které budou lépe odpovídat povaze 

zdrojů. Je otázkou, zda tyto změny vycházejí z charakteru organizace, nebo jsou prováděny 

pouze za účelem lepší dostupnosti financí. 

 

4) Jak organizace dosahuje konkurenceschopnosti? 

Konkurenceschopnost je zde myšlena jako schopnost obstát na "trhu" neziskových 

organizací, ve vztahu k vnějšímu prostředí, zda je konkurenční či nikoliv. Otázka se ptá 

také na to, zda organizace poskytuje služby, které může prodávat a je po nich poptávka.  

O vlivu konkurence pojednávají některé teorie vnějšího prostředí. Vznik a vývoj 

organizace a také organizační změny jsou totiž ovlivňovány prostředím, ve kterém se 

organizace nachází. Je tedy potřeba zkoumat je ve vztahu k vnějšímu prostředí.  

Institucionální a právní prostředí je mnohem významnější, než záměry zakladatelů či členů 

organizace, resp. aktivity a chování organizace jsou funkcí vnějšího okolí, do něhož patří i 

poptávka po poskytovaných službách, konkurenční prostředí, a to nejen konkurence 

poskytující stejné či podobné služby, ale také konkurence o zdroje, ať už finanční nebo 

lidské apod. (Hyánek, 2011:91) 

                                                           
102 Zakládací listině či stanovách. 
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Ve vztahu ke konkurenceschopnosti jsou důležité nástroje strategického plánování. 

Tyto nástroje pomáhají organizacím analyzovat silné a slabé stránky a také vnější 

podmínky. Pomáhají tak k lepší konkurenceschopnosti na trhu. Pokud by organizace 

využívaly tyto nástroje, tak by teoreticky měly být úspěšnější, než organizace, které je 

nevyužívají. Budu tedy zkoumat, jestli tyto nástroje organizace využívají a jestli jejich 

využívání způsobuje změny v organizaci - zda například přispívá k růstu organizace a 

lepšímu přístupu ke zdrojům.  

 

3.2.2 Metody sběru dat 

 

V této části přejdu k popisu použitých metod. Pro sběr relevantních dat jsem zvolila 

kombinaci několika kvalitativních metod. Jedná se zejména o metodu analýzy 

polostrukturovaných rozhovorů, spolu s analýzou dokumentů. Analyzovala jsem zejména 

výroční zprávy, účetní závěrku, dokumenty dostupné na webových stránkách organizace a 

další publikace (např. bulletiny). Další metodou bylo zúčastněné pozorování.  

Údaje získané z individuálních rozhovorů jsem doplnila daty získanými studiem 

dokumentů a zúčastněným pozorováním. Polostrukturované rozhovory posloužily zejména 

pro případné rozvedení témat a upřesnění některých poznatků získaných studiem 

dokumentů.  

Hendl zdůrazňuje, že kvalitativní rozhovor "vyžaduje dovednost, citlivost, 

koncentraci, interpersonální porozumění a disciplínu. Je obvykle třeba učinit řadu 

rozhodnutí ohledně obsahu otázek, jejich formy i pořadí. Dále se musí zvážit délka 

rozhovoru.“ (Hendl, 2005: 166) Pro polostrukturovaný rozhovor je charakteristické, že 

badatel má připravený seznam otázek, na které se hodlá respondenta tázat (popřípadě se 

jedná o okruhy témat). Tímto seznamem však výzkumník není nijak vázán, okruh otázek je 

třeba mít připravený hlavně z toho důvodu, aby nebylo opomenuto žádné důležité téma. 

Naopak, badatel se může v průběhu rozhovoru ptát na otázky, které ho v souvislosti s tím, 

co respondent říká, napadnou. Mohou být také kladeny různé doplňující otázky či měněno 

pořadí otázek. Oproti strukturovanému rozhovoru má polostrukturovaný tu výhodu, že je 

respondentovi poskytnut větší prostor na odpovědi.  
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Strukturovaný rozhovor je kritizován kvůli tomu, že respondent zná předem 

teoretický rámec celého dotazování a odpovědi mohou být zčásti ovlivněny výzkumníkem. 

Polostrukturovaný rozhovor naopak žádné předem formulované odpovědi nenabízí a 

poskytuje respondentovi prostor pro vyjádření jeho osobního názoru. (Hendl, 2005) 

 Proto jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. Respondenti mají možnost se k 

problematice vyjádřit vlastními slovy, sdělit osobní názory, zkušenosti a postřehy. Proto 

jsem si na každý rozhovor vyhradila dostatek času (45 až 60 minut) a respondenty s touto 

skutečností také dopředu seznámila.  Polostrukturované rozhovory umožňují klást 

doplňující otázky, rozvést odpovědi a podobně. To by například v případě dotazníkového 

šetření možné nebylo, i když by tato metoda poskytla daleko větší objem dat, jejichž 

analýza a vyhodnocení by bylo jednodušší. Strukturovaný rozhovor by mi zase 

neumožňoval případné měnění pořadí otázek na základě toho, jak se rozhovory vyvíjely. 

 

Další metoda, zúčastněné pozorování, je typické pro kvalitativní výzkum (Hendl, 

2005). Tato technika mi pomohla získat informace z přímého zdroje u jedné z organizací. 

Do organizace GLE jsem docházela v průběhu dvou měsíců, takže jsem měla možnost 

účastnit se na každodenním chodu organizace, měla jsem přístup i k interním dokumentům, 

které nejsou zveřejněné na webových stránkách organizace, i těm veřejným, jako jsou 

například výroční zprávy.  

Pozorování jsem si zaznamenávala do terénního deníku, který jsem pak použila jako 

podklad pro následující případovou studii. Vlastní poznatky z pozorování mi posloužily 

pro srovnání s daty z rozhovorů. Do terénního deníku jsme si poznamenávala subjektivní 

poznatky týkající se chodu organizace a další fakta relevantní k mým výzkumným 

otázkám. Každou návštěvu jsem zapisovala na zvláštní list papíru do sešitu. Tento sešit 

jsem pak použila jako zdroj dat pro další analýzu, kterou popisuji níže. 

Použila jsem také analýzu dokumentů - výročních zpráv. K analýze dokumentů lze 

přistupovat různě, existuje širší a užší pojetí. V širším pojetí považujeme za dokument 

jakýkoliv nosič dat, který je použitelný pro kvalitativní analýzu. V užším pojetí je analýza 

dokumentů výzkumná strategie založená na analýze již existujících materiálů, případně 

materiálů, které vznikají interakcí mezi výzkumníkem a účastníky výzkumu. Výzkumník 
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tedy už nevytváří nové zdrojové materiály, ale pracuje s materiálem, který již existuje, 

případně objevuje jiné již existující materiály, které byly nově zpřístupněny či objeveny. 

„Analýza dokumentů je tedy definována velmi široce jako kvalitativně-

interpretativní analýza, nezahrnující pouze listiny a části textu s nějakým zvláštním 

významem, ale také veškerá předmětná svědectví, jež mohou sloužit jako pramen k 

vysvětlení lidského jednání.“103 

Samotný výzkumník se nepodílí na vzniku materiálů a nemůže je nijak měnit. 

Výhodou této metody je například, že materiály nepodléhají znehodnocení časem, může 

ale dojít ke ztrátě informace o kontextu. Chybí zde také možnost získat sekundární data 

vlastním pozorováním procesu tvorby primárních dat či využití některých metod kontroly 

validity. 

Můžeme rozlišovat minimálně čtyři základní varianty analýzy dokumentů: 

 analýza písemných dokumentů 

 analýza obrazových a zvukových dokumentů 

 analýza jiných hmotných dokumentů 

 vzájemná kombinace předchozích variant  

Za relevantní zdroje dat pro analýzu dokumentů se považuje jakékoliv předmětné 

svědectví, které může sloužit jako pramen k vysvětlení lidského jednání. Patří sem tedy 

nejrůznější typy textů, filmy, nahrávky i předměty jako nástroje, stavby, umělecké 

předměty atd. 104 

Ke zdrojům musíme přistupovat kriticky a ověřovat jejich validitu. K posouzení 

kvality zdrojů dat a relevanci vůči cíli výzkumu můžeme použít následující kritéria 

(Nováková, 1972).105 

Prvním je druh dokumentu - hodnotíme z hlediska dobového i toho, za jakým účelem 

vznikly. Například u výročních zpráv je účel zcela jasný, validita je zde průkazná. 

                                                           
103 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vyd. 
Praha, 2006, str. 99 
104 Plummer, 2011 
105 Miovsky, str. 101 
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Dalším jsou vnější a vnitřní znaky - vzhledem k povaze dokumentů, které používám 

ve svém výzkumu -  např. výroční zprávy, které jsou v podstatě formálním dokumentem, 

vnější úprava či stylistická úprava tolik nevypovídá o zkoumaném problému.  

S vnitřními znaky souvisí intence - vztahování se. Ovlivňuje interpretaci poznatkové 

hodnoty materiálu. Při hodnocení intence dokumentů pracujeme s tím, k čemu (za jakým 

účelem) byly vytvořeny a jak se tento účel promítl do jejich vnitřní i vnější formy. Sdělení 

můžou mít určitý podtext nebo mohou být tvořena s konkrétním účelem, kterým jsou 

ovlivněna. U výročních zpráv může jít o záměrné měnění či "vylepšování" reality, aby 

organizace působila navenek lépe, než, jaká je ve skutečnosti vnitřní situace.  

Dalším kritériem je původ dokumentů - kým a kde byl nalezen, odkud pochází, kde 

byl vydán atd. Pro moje dokumenty toto opět není příliš relevantní z hlediska kritického 

zhodnocení, všechny dokumenty mají jasný původ. Při aplikování strategie analýzy 

dokumentů je důležité zejména určit, jaké typy zdrojů jsou relevantní vzhledem k 

výzkumným otázkám a cílům a jaká je dostupnost těchto zdrojů. 

Pro svůj výzkum jsem vycházela ze studia výročních zpráv, bulletinů a dalších 

dostupných dokumentů. Většina je dostupná elektronicky, některé jsem získala přímo v 

organizacích. 

 

 

3.3 Sběr dat 

3.3.1 Výběr vzorku 

 

Jako kritéria pro výběr organizace jsem zvolila několik specifikací, které musely 

organizace splňovat. Nezaměřovala jsem se na žádnou konkrétní oblast, ve které 

organizace působí, ale vzhledem k tomu, že jsem chtěla mezi zdroje zahrnout i Evropské 

fondy, vybírala jsem z organizací, které spadají do podporovaných oblastí a čerpají dotace 

z ESF, zejména z OP LZZ .106 Velikost organizace (počet zaměstnanců) nebyla zásadním 

                                                           
106 Evropský sociální fond 
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kritériem, protože její velikost se může měnit právě v závislosti na dostupnosti zdrojů, což 

je jedna ze změn, které zkoumám. 

Mezi kritéria tedy patří: 

 Typ organizace - vybírala jsem mezi organizacemi občanské společnosti,  

 

 Existenci projektů financovaných z fondů Evropské unie - jelikož jsem 

fondy Evropské unie zvolila jako hlavní zkoumaný finanční zdroj organizací 

občanské společnosti, je nezbytné pro analýzu, aby organizace nějaké projekty 

realizovala, 

 

 Historie organizace - organizace musí fungovat určitou dobu, aby bylo 

možné zkoumat změny v určitém období a aby data byla relevantní a srovnatelná. 

Vybírala jsem tedy mezi organizacemi, které fungují alespoň po dobu pěti let a více. 

 

 Definovaná organizační struktura - z hlediska organizační teorie můžeme 

říci, že každá organizace musí mít organizační strukturu, jelikož se jedná o jeden ze 

znaků organizace. Organizace by ale měla mít organizační strukturu jasně 

definovanou, aby bylo možné zkoumat její změny ve vztahu ke změně přístupu ke 

zdrojům.  U zavedených organizací se dle výzkumu CVNS107 organizační struktura 

organizací žádajících o dotace z EU měnila nejčastěji v souvislosti s pravomocemi a 

pracovní náplní zaměstnanců. Ve většině organizací byla jasněji a konkrétněji 

vymezena odpovědnost, kompetence a náplň pracovních pozic. 

 

Organizací občanské společnosti, které by odpovídaly výše uvedených kritériím je 

velké množství. Jak jsem již zmínila v první části, někteří autoři popisují, že neziskové 

organizace je velmi obtížně studovat jako celek, protože neziskový sektor je velmi 

heterogenní a stejná právní forma zde nutně neznamená sdílení společných rysů a případné 

odlišnosti nelze zobecňovat. Úzký okruh vybraného vzorku nemusí být tedy 

reprezentativní (Dismann, 1993). Získáme ale podrobné informace o zkoumaném 

                                                           
107 JANOUŠKOVÁ, Miroslava, Simona ŠKARABELOVÁ a Michal VESELÝ. Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v 
organizační struktuře nestátních neziskových organizací. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008 



69 
 

předmětu, které jsou validní. Nevylučuji možnost, že se jednotlivé výstupy zároveň 

nevyskytují i u jiných subjektů. Metodou případové studie hledám nové vzorce, nové 

struktury pro vytvoření takové reality, potažmo teorie, která bude mít omezenou platnost 

na zkoumaný subjekt. (Dismann, 1993).  

V mém případě jsem na základě předvýzkumu v podobě rešerše databáze projektů, 

financovaných z ESF108, vytipovala několik vhodných organizací, které odpovídaly 

zvoleným kritériím. První z organizací, které jsem vybrala, byla GLE o.p.s., druhá je 

META o.p.s. Druhou organizaci jsem zvolila jako příklad pro srovnání. Pomůže mi ukázat, 

zda může srovnatelná organizace vykazovat podobné znaky, či je možné, aby zde změny 

neprobíhaly.  Tyto organizace jsem vybrala proto, že splňují zvolená kritéria a působí ve 

stejné oblasti - integrace znevýhodněných osob na trh práce. Jejich vnější podmínky a 

přístupy ke zdrojům jsou tedy srovnatelné. GLE o.p.s. má širší cílovou skupinu než META 

o.p.s., která se zaměřuje zejména na cizince - migranty, také proto jsem zvolila pro 

srovnání právě tuto organizaci, protože chci zjistit, jaký je vztah mezi změnami v 

organizaci a přístupností zdrojů a zda může tyto změny ovlivnit užší zaměření organizace 

či nikoliv. Díky působení organizací v podobných oblastech se můžu lépe zaměřit na 

porovnávání rozdílů uvnitř organizací.  

Nyní obě organizace krátce představím. 

GLE působilo v České republice, konkrétně v Praze, ve dvou formách od roku 2005 

v rámci organizační složky a od roku 2007 také jako obecně prospěšná společnost. V 

současné době je aktivní pouze GLE o.p.s., jejíž hlavní činnost je zaměřena na realizaci 

projektů s tematikou integrace znevýhodněných skupin zpět na trh práce.109 

Za vznikem organizace stojí rozhodnutí britské společnosti Greater London 

Enterprise v roce 2005 založit v Praze svou pobočku – organizační složku GLE s cílem 

rozšířit své služby do střední Evropy.  V roce 2007 vznikla GLE o.p.s. z důvodu 

potřebnosti sídla v České republice, což umožnilo hlásit se do různých výzev Evropského 

sociálního fondu i do jiných projektů.   

                                                           
108 http://www.esfcr.cz/ 
109 [online]. [cit. 2014-06-14]. Dostupné z: http://gle.cz/ 
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V následujícím roce začíná  GLE o.p.s. realizovat projekt „Podnikání jako  sociální  

vyloučení “,  využívá    know – how podnikatelského poradenství z Velké Británie a 

dostává se do  širšího  povědomí veřejnosti, neziskových organizací  a  státních  institucí.  

Tyto snahy byly oceněny v roce  2010  třetím místem v soutěži „ Národní cena kariérového 

poradenství.“   V roce 2011 je ukončena činnost organizační složky GLE a v České 

republice nadále působí pouze GLE o.p.s. V roce 2013 dochází k podstatné změně, 

zakládající společnost  GLE v Londýně mění portfolio svých služeb a rozhoduje se předat 

zakladatelské žezlo dále a to dosavadní ředitelce Haně Galiové. Následně dochází k 

organizačním změnám ve společnosti, ke změně grafiky, webových stránek a k dalšímu 

rozvoji samostatné organizace. 

META byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR v prosinci roku 2004 jako 

občanské sdružení. Od 28. 1. 2014 je META registrována v rejstříku obecně prospěšných 

společností u Městského soudu Praha. 

META začala prakticky fungovat až od září roku 2006, kdy byl z Evropského 

sociálního fondu podpořen „startovní“ projekt s názvem Poradenské a informační centrum 

pro mladé migranty (PIC). Tento dvouletý projekt byl sestaven tak, aby zabezpečil vznik a 

dvouletý provoz poradenského a informačního centra, jako základní jednotky META. 

Posláním společnosti META je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování 

podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, 

které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. Klienty METY se 

tedy mohou cizinci bez ohledu na věk. Jakákoliv případná omezení cílové skupiny našich 

služeb (věk, země původu, typ pobytu a místo pobytu v ČR) vyplývají z podmínek 

jednotlivých projektů/programů. 

 

3.3.2 Provádění rozhovorů  

  

V této části se budu věnovat popisu provádění rozhovorů a také vysvětlím, jaké typy 

rozhovorů jsem zvolila. 

Přípravě rozhovorů se věnuje například Hendl (2005) a Dismann (2007). Podle nich 

je zapotřebí si důkladně promyslet formulaci okruh otázek a podotázek. Ty by měly být 
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jasné, srozumitelné a rovněž by respondenta neměly nabádat k určité formě odpovědi. 

Proto jsem si na každý rozhovor zajistila dostatek času, aby bylo možné nechat 

respondenty, aby si své odpovědi v klidu rozmysleli. Rozhovory sloužily k doplnění a 

rozvedení dat. Zajímalo mě také, zda se budou odpovědi z individuálních rozhovorů lišit 

od dat získaných studiem dokumentů. Při individuálních rozhovorech má respondent 

možnost vyjádřit i vlastní názor, který by ve skupině nezazněl. 

Před zahájením jsem respondenty znovu seznámila s tématem mé práce a cílem 

výzkumu. Zároveň jsem je požádala o informovaný souhlas. Dle Hendla (2005) je 

informovaný souhlas jednou ze zásad etického výzkumu. K těm dále například řadí 

zajištění anonymity respondentů či informování respondentů o možnosti kdykoliv od účasti 

na výzkumu odstoupit. Všichni respondenti měli možnost se rozhodnout, zda chtějí zůstat 

v anonymitě. V rámci informovaného souhlasu respondenti potvrdili, že byli seznámeni s 

cílem výzkumu, že souhlasí s tím, aby rozhovory byly nahrávány, přepsány a data z nich 

použita pouze pro účely diplomové práce.  

Polostrukturované rozhovory jsem prováděla s ředitelkou a zaměstnanci organizace 

GLE. S ředitelkou jsem vedla osobní rozhovor, se zaměstnanci jsem prováděla individuální 

a skupinový rozhovory, následně měli možnost své odpovědi doplnit v soukromí. 

Zaměstnanci byli v době mého působení pouze 4, zapojila jsem tedy do skupinového 

rozhovoru všechny. Později jsme ještě doplnila další polostrukturované rozhovory se 

zbývajícími zaměstnanci a ředitelkou. Skupinový rozhovor jsem zvolila proto, že charakter 

otázek nevyžadoval oddělené vedení rozhovorů, rozhovory se týkaly zejména faktů a 

respondenti se o tématech nebáli mluvit veřejně, navíc měli možnost doplnit své odpovědi 

později v soukromí, což nikdo ze zaměstnanců nevyužil. Skupinový rozhovor také vedl k 

tomu, že respondenti své odpovědi občas doplňovali navzájem. 

Rozhovory jsem nahrávala na diktafon a později analyzovala. Strukturu rozhovoru 

jsem uvedla v příloze č. 1. 

Využila jsem také zápisky z vlastního terénního deníku, kde jsem měla poznamenané 

detaily z pozorování a rozhovorů mezi zaměstnanci.  

V druhé organizaci jsem rozhovory neprováděla z důvodů časové vytíženosti 

organizace. Data jsou tedy omezená, ale druhou organizaci jsem zařadila jen pro srovnání. 
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3.3.3 Přepis a kódování rozhovorů 

 

V rámci výzkumu jsem provedla rozhovory se všemi zaměstnanci organizace, kteří 

byli v době výzkumu k dispozici. Rozhovory jsem nahrávala na diktafon, se souhlasem 

respondentů a později provedla doslovný přepis. Ukázky otázek jsem uvedla v příloze. Dle 

Hendla je nutné pro podrobné vyhodnocení provést transkripci. Je možné pak zdůrazňovat 

důležitá místa podtrháváním, opatřovat určitá místa komentářem na kraji stránky nebo 

vytvářet seznamy a srovnávat jednotlivá místa v textu. (Hendl, 2005: 208) Rozhovory jsem 

přepisovala doslovně, nepřeváděla jsem je do spisovné češtiny, pouze jsem doplnila 

nezbytnou interpunkci. Použila jsem také komentovanou transkripci. Značení pro tyto 

případy jsem volila podle doporučení Hendla (2005). Například v případě pauzy jsem 

použila znak „(pauza)“. Pokud se respondenti odmlčeli, použila jsem znak „(z)“, který 

vyjadřuje zábrany ve vyjádření či váhání. Doslovné přepisy rozhovorů nejsou přílohou této 

DP, citace z nich jsem pak použila v kapitole Analýza rozhovorů a dokumentů. V rámci 

této práce byla data z přepisů použita společně s ostatními daty jako podložení mých 

interpretací.  

 

 

3.4 Analýza rozhovorů a dokumentů 

 

Kvalitativní analýza dat je nenumerická, jak podotýká Hendl (Hendl, 2006). Základní 

analytické nástroje nestojí na kvantifikacích, nýbrž především na vytváření významových 

kategorií a jejich deskripci. Účelem není přinést představu o rozložení jevu v populaci, 

nýbrž přesvědčivou evidenci o tom, že daný jev existuje a je určitým způsobem 

strukturován, jde tedy svým způsobem o literární popis (Švaříček, Šeďová, str. 210). 

Specifikem kvalitativní analýzy je také to, že prostupuje celým výzkumným procesem, 

s analýzou tedy lze začít hned s prvními získanými daty (Švaříček, Šeďová, str. 210). 

Při analýze jsem se zaměřila na období mezi roky 2007 až 2013, které odpovídá 

prvnímu programovému období fondů EU, dostupnost zdrojů v tomto období tedy byla 

podobná pro obě organizace. Pro toto období je také dostupné množství dat z výročních 

zpráv a dalších dokumentů. 



73 
 

V případové studii je vhodné začít s analýzou dat již v průběhu a nečekat na 

shromáždění většího množství dat.110 Proto jsem některé texty analyzovala již v počátku 

výzkumu. Jednalo se zejména o výroční zprávy a data z terénního deníku. Data jsem 

analyzovala pomocí otevřeného kódování. Švaříček a Šeďová, ve shodě s dalšími autory, 

považují otevřené kódování za univerzální a efektivní způsob, jak začít s analýzou dat. 

Kódování obecně představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány a složeny novým způsobem. Při otevřeném kódování je text jako 

sekvence rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově 

pojmenovanými fragmenty textu potom výzkumník dál pracuje (Švaříček, Šeďová, str. 

211). 

Tento postup jsem tedy zvolila pro analýzu získaných dat. Jedná se o přepisy 

rozhovorů, terénní deník, výroční zprávy. Text jsem nejdříve rozdělila na jednotky. 

Jednotky nemusí být formálně rozdělené, mohou se i překrývat. Každé takto vzniklé 

jednotce jsem přidělila kód. Kódování rozhovorů slouží především ke zjednodušení a 

redukci dat. Podle Siedeleho a Kelleho (in Coffey, Attkinson, 1996) se kódování provádí 

ve třech operacích: označení příslušného fenoménu či klíčového slova, sběr vzorků tohoto 

fenoménu či klíčového slova a v závěru je pak provedena analýza, ve které se hledají 

společné rysy či rozdíly, různé vzorce a struktury. Kódy si výzkumník může formulovat 

sám na základě přečtené literatury či stanovených hypotéz. Lee a Fielding (in Švaříček, 

Šeďová, str. 212) uvádějí, že kód může být slovo nebo krátká fráze, která nějakým 

způsobem vystihuje určitý typ a odlišuje jej od ostatních. Kód jsem tedy volila podle toho, 

o čem daná sekvence vypovídá, jak jev reprezentuje. Z kódů jsem pak vytvořila několik 

kategorií a dále jsem sledovala, zda se data v určité kategorii shodují či si odporují. Z 

analýzy vyplynuly okruhy témat, které odpovídají výzkumným otázkám. Mezi ně patřily: 

1) Proměny v organizační struktuře OOS 

Zde jsem sledovala, jak se měnila organizační struktura v průběhu sledovaných let, 

jak se přizpůsobovala změnám, zda se rozrůstala. Zaměřím s také na počty zaměstnanců a 

profesionalizaci. 

2) Cíle organizace 

                                                           
110 Švaříček, Šeďová, str. 98 
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Dále jsem se zaměřila na to, jak se měnily cíle organizace v čase a v souvislosti s 

dostupností zdrojů. Zda zůstaly stejné, nebo se přizpůsobovaly. 

3) Financování OOS 

V této části jsem se věnovala dostupnosti zdrojů a také, zda je organizace finančně 

soběstačná. 

4) Konkurenceschopnost a strategické plánování 

Zde jsem zkoumala, jaké kroky organizace podniká ke zlepšení své 

konkurenceschopnosti a zda je schopná obstát v konkurenci ostatních organizací. Analýza 

se v této části týkala také nástrojů strategického plánování - zda je organizace používá či 

nikoliv a jaké to má dopady na změny v organizaci. 

 

V následujících kapitolách budu interpretovat zjištění získaná z této analýzy. 

 

3.4.1 Přístup ke zdrojům - GLE o.p.s. 

 

V této kapitole budu analyzovat, jaké zdroje organizace využívá a zda dochází ke 

změnám v souvislosti s jejich dostupností. Budu stručně popisovat jednotlivé projekty a 

zdroje, ze kterých jsou financované. Podrobný přehled příjmů a výdajů je uveden v Příloze 

č. 2. - Přehled vývoje finanční situace společnosti. 

V minulém roce probíhal projekt Paní svého času díky podnikání financovaný z ESF 

a rozpočtu ČR v rámci OP LZZ, byl realizován ve spolupráci s partnerskou organizací 

Koalice nevládek Pardubicka, o.s. (KONEP).111 Tento projekt končil v listopadu minulého 

roku. Dalším probíhajícím projektem, který však čerpá zdroje z jiné oblasti, než jsou 

Evropské fondy, je projekt s názvem "Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele". 

Tento projekt je podpořený Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci dotační politiky 

vůči NNO v oblasti Ochrany spotřebitele. Zde je vidět, že organizace se nespoléhá jen na 

                                                           
111 V rámci projektu organizace podporuje ženy z cílových skupin, aby zahájili podnikání. Hlavními cílovými skupinami 
jsou ženy dlouhodobě nezaměstnané, ženy vracející se po rodičovské dovolené a ženy v předdůchodovém věku. Paní 
svého času umožňuje klientkám vyžít individuálních konzultací a cyklu motivačních kurzů a seminářů s podnikatelskou 
tematikou. Na toto jádro služeb navazují mentoringová setkání a networkingové aktivity. Pro zájemkyně je nabízena 
možnost finančního příspěvku na rekvalifikaci a také následná možnost konzultací po zahájení podnikání, která probíhá 
již v režimu DE MINIMIS. 
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jeden zdroj financí a k Evropským fondům přidává další možnosti. Rozložení zdrojů je 

znázorněno v grafu č.1. 

 

Graf č. 1112 

 Organizace byla založena jako sociální podnik113 a proto je důležité, aby byla 

schopná fungovat i bez podpory Evropských fondů. Organizace si tento fakt uvědomuje a 

je připravena hledat zdroje v budoucnu i v jiné oblasti: 

Rok 2015 bude pro naši organizaci klíčový. Zdroje z evropské unie nebudou 

k dispozici, což na nás klade velké nároky v hledání nových zdrojů. Protože jsme doposud 

fungovali především na dotacích z ESF, tak je pro nás hledání nových zdrojů otázkou i 

změny nastavení našich služeb, což reflektuje nastavení jiných zdrojů."114 

V minulosti organizace najdeme několik dalších projektů podpořených z Evropských 

fondů, konkrétně ze Sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje. Jeden z 

nich je nazván „Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji.“115 Probíhal 

                                                           
112  Autorka, 2015 
113 Sociální podnik charakterizují podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, hraje důležitou 
roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním, 
zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i 
zvýšení veřejného prospěchu. 
114 Rozhovor R1 
115 Projekt se zaměřuje na integraci osob ze znevýhodněných skupin zpět na trh práce formou zahájení vlastního 
podnikání nebo formou pracovního uplatnění v zaměstnaneckém poměru. Hlavními cílovými skupinami jsou osoby 
starší 50 let a imigranti. Všichni klienti zařazení do projektu musí mít bydliště, převažující místo výkonu práce nebo se 
převážně zdržovat na území Středočeského kraje. 
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od listopadu 2011 do října 2013 a byl a financován také ze státního rozpočtu ČR. Jedná se 

o hlavní aktivity a zdroje příjmů organizace.   

Od prosince 2008 do října 2011 realizovalo GLE o.p.s. v Praze projekt „Podnikání 

jako cesta ze sociálního vyloučení“, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu v 

rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). 

Následující projekty byly všechny financované z Evropských fondů116. Organizace 

realizovala i další projekty financované z jiných zdrojů, ale uvádím zde jen tyto, které mě 

zajímají v souvislosti s tématem této práce. Přehled sem začleňuji zejména proto, aby bylo 

patrné, kolik projektů financovaných z Evropských fondů organizace úspěšně realizovala. 

 2012–2014 Paní svého času díky podnikání – projekt v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zaměřen na ženy a jejich integraci zpět na 

trh práce formou vlastní podnikatelské činnosti 

 2011–2013 Pracovní a podnikatelské poradenství ve středočeském kraji – 

projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zaměřen na 

integraci na trh práce formou zahájení podnikání nebo formou zaměstnaneckého 

pracovního poměru. 

 2008–2011 Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení – projekt v 

rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Zaměřen na návrat do práce formou 

zahájení podnikání. Podporoval osoby z cílových skupin imigrantů, dlouhodobě 

nezaměstnaných a rodičů po rodičovské dovolené. 

 

Je patrné, že působnost organizace je velmi široká, její cíle se nezaměřují pouze na 

jednu oblast, přizpůsobuje se tedy změnám vnějších zdrojů a podmínek a snaží se 

vyhledávat i nové zdroje. Její činnost se přizpůsobuje dostupnosti zdrojů, snaží se 

dosahovat vícezdrojového financování. Problémem ale je, že úvazky v projektech 

pracovníky zaměstnávají natolik, že nemají příliš čas na vyhledávání nových zdrojů. Tedy 

když mají podpořené projekty, tak není čas na vyhledávání nových zdrojů a když je 

                                                                                                                                                                                
Jádro služeb tvoří individuální konzultace a semináře s podnikatelskou a pracovní tematikou, na základní pracovní 
semináře volně navazují job kluby. Samostatně je také nabízen rekvalifikační kurz Základy podnikání, který je 
akreditovaný MŠMT a absolventi obdrží certifikát s celostátní platností. Nově je nabízena aktivita zaměřená na 
praktickou práci s počítači v rámci tzv. Fiktivní firmy. 
116 [online]. [cit. 2014-06-14]. Dostupné z: http://gle.cz/o-nas/historie/ 
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nemají, tak nemůžou platit pracovníky, kteří by je vyhledávali. Dle slov pracovnice: "Je to 

začarovaný kruh."117 

Nové projekty jsou vybírány podle dostupných možností financování, stále ale v 

souladu s posláním organizace118. To naznačuje, že organizace se snaží být 

konkurenceschopná. Organizace nemá signifikantní příjmy z darů, příčinou může být 

neatraktivita zaměření organizace. Přesto se ale dále snaží pomocí fundraisingu další 

zdroje získat. K tomu vyvíjí i nové aktivity, v tomto roce například organizuje setkání 

neziskových organizací s podnikateli, kteří by měli zájem působit jako donoři. Organizace 

by tímto způsobem mohla získat další zdroje nejen pro ostatní organizace, ale i pro sebe, ať 

už v rámci projektu, který by tuto aktivitu zastřešoval, nebo přímo od donorů. 

Zaměření na konkrétní projekt poskytuje stabilitu a jistotu finančních zdrojů, další 

vývoj v budoucnu se ovšem nedá předvídat, organizace nemá jistotu, že zdroje budou 

dosažitelné opakovaně. Může dojít k situaci, kdy organizace nezíská finance na další 

projekt a bude muset přehodnotit své zdroje financování a tak se přizpůsobit vlivům 

prostředí. To se zde děje již částečně v současné době, organizace se snaží přizpůsobovat 

průběžně, například rozšiřuje portfolio služeb. Ke změnám zde tedy dochází: 

"Co se týče zaměření organizace, tak jsme museli v uplynulých dvou letech více 

definovat směr, kterým se chceme ubírat s ohledem na dostupnost finančních zdrojů. Pouze 

podpora podnikání je určitě tématem, které si chceme ponechat a rozvíjet ho, ale nemůže 

to být jediné téma. Určitě se snažíme přizpůsobit dostupným zdrojům a potřebám cílových 

skupin, abychom byli schopni nabídnout jim komplexnější služby. Změnou ve službách tak 

může být právě rozvoj kariérového poradenství a v roce 2014 i poradenství pro 

spotřebitele."119 

3.4.1.1 Poslední roky a výhled do dalších let 

"Finance pro rok 2014 jsme měli zajištěny zejména díky dobíhajícímu projektu Paní 

svého času díky podnikání. Dále jsme úspěšně zažádali o projekt financovaný 

Ministerstvem průmyslu a obchodu se spotřebitelskou tematikou. Žádosti o finanční 

prostředky, které jsme podávali u Ministerstva vnitra a na Magistrátu hlavního města 

Prahy, nejsou zatím vyhodnoceny." 

                                                           
117 Rozhovor R3, duben 2015 
118 Terénní deník, autorka, 2012 
119 Rozhovor R1 
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Výroční zpráva za rok 2014 ještě k dispozici není. Organizace ale v roce 2015 

pokračuje v několika projektech financovaných buď z OPPA nebo s podporou Ministerstva 

průmyslu a obchodu, finance pro svůj chod má tedy zajištěné stejně nebo lépe než v 

minulých letech. Nejistota z průběhu dalších let je ale patrná. V rozhovorech několikrát 

zaznělo, že nové výzvy ještě nejsou připravené a organizace bude muset hledat nové 

zdroje: 

Budeme se samozřejmě ucházet o další příležitosti v oblasti spotřebitelského 

poradenství a na podporu integrace cizinců podporované Ministerstvem vnitra či 

Magistrátem hlavního města Prahy.  

Posílit chceme i podíl zdrojů, které získáváme prodejem služeb a snížit tím závislost 

na veřejných zdrojích. Rozhodně nás čeká v následujících letech spoustu práce a nových 

možností. "120 

V tomto roce organizace rozvíjí nový projekt Burza filantropie – cesta k propojení 

veřejného, soukromého a neziskového sektoru podpořeného grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP121 fondů. V Pardubickém kraji bylo v rámci 

obdobných burz rozděleno již 3 512 500 Kč mezi 101 projektů. 

 

3.4.2 Jak se měnila organizační struktura - GLE o.p.s. 

 

GLE je z hlediska organizační struktury poměrně stabilní, z hlediska rozdělení 

odpovědnosti a typu pracovních pozic. Základní struktura je ale pěvně daná, i z hlediska 

charakteru organizace. To potvrzuje i ředitelka organizace: 

"Z hlediska struktury organizace jsme omezeni právní formou, která zcela jasně říká, 

jaká je základní struktura – ředitel, správní rada, dozorčí rada. Výraznou změnu přinesla 

změna zákona, kdy se statutárním orgánem stal ředitel místo správní rady (myslím, že to 

byla novelizace v roce 2011). Naše organizace ale byla vždy řízena osobou, která byla na 

nejvyšší pozici v pražské kanceláři."122 

                                                           
120 Rozhovor R3 
121 Evropský hospodářský prostor 
122 Rozhovor R3 
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Každý projekt má svého projektového manažera či koordinátora a v kanceláři je k 

dispozici jedna asistentka projektů. Míra vytíženosti jednotlivých zaměstnanců je tedy 

relevantní potřebám projektů. Počet zaměstnanců se pak zvyšuje s počtem projektů. V roce 

2008, kdy byl zahájen projekt „Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení“ byl přijat 

celý nový tým, který zajišťoval průběh tohoto projektu.  

V roce 2009 se skládal tým GLE o.p.s. podílející se na realizaci projektu ze dvou 

podnikatelských poradců - jednoho na plný úvazek, druhého na úvazek poloviční, 

odborného školitele a supervizora a projektové manažerky. Od října 2009 byl tým doplněn 

projektovou asistentkou.123  

V roce 2010 se skládal tým GLE o.p.s. podílející se na realizaci projektu ze tří 

podnikatelských poradců (přepočteno na úvazky 2,5), odborného školitele a supervizora 

(do dubna 2010), projektové asistentky a projektové manažerky. Tým se tedy rozrostl o 

jednoho poradce na plný úvazek z důvodů zvýšení kapacity projektu.124 

V roce 2011 je ukončena činnost organizační složky GLE a v České republice nadále 

působí pouze GLE o.p.s.  

Organizace v tomto roce zahájila realizaci nového projektu, ale než měla organizace 

zajištěný tento zdroj, tak došlo ke snížení počtu úvazků. Projekt vedl projektový tým ve 

složení: projektová manažerka, finanční manažerka, asistentka projektu, vedoucí poradce a 

poradkyně. Přepočteno na úvazky se jedná o 3,3 úvazku. Je vidět, že organizační struktura 

se změnila, přizpůsobila se potřebám nového projektu. Složení zaměstnanců se ale příliš 

nezměnilo, pouze funkce. 

V roce 2012 se tým opět rozrostl o jednoho poradce a změnilo se postavení 

některých zaměstnanců - asistentka projektu se stala projektovou manažerkou nového 

projektu Paní svého času díky podnikání. 125 Rok 2013 byl stabilní, překrývaly se zde dva 

projekty, což je vidět i na příjmech a počtu pracovníků (viz Graf č.2).  

 

                                                           
123 GLE, o.p.s. Výroční zpráva 2009 [online]. [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://gle.cz/wp-
content/uploads/2013/10/2009_GLE_vyrocni_zprava.pdf 
124 GLE, o.p.s. Výroční zpráva 2010 [online]. [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://gle.cz/wp-
content/uploads/2013/10/2010_GLE_vyrocni_zprava.pdf 
125 GLE, o.p.s. Výroční zpráva 2012 [online]. [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://gle.cz/wp-
content/uploads/2013/10/2012_GLE_vyrocni_zprava.pdf 
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V roce 2013 dochází k podstatné změně, zakládající společnost  GLE v Londýně 

mění portfolio svých služeb a rozhoduje se předat zakladatelské žezlo dále a to dosavadní 

ředitelce p. Haně Galiové. Následně dochází k organizačním změnám ve společnosti, ke 

změně grafiky, webových stránek a k dalšímu rozvoji samostatné organizace. 126 

 Někteří z těchto zaměstnanců působí v organizaci dodnes. Stávají se pak manažery 

dalších projektů, tito stávající zaměstnanci mají s chodem organizace již zkušenosti a noví 

zaměstnanci jsou přijímání nejčastěji na pozice asistentek127 či poradců na konkrétní 

projekty. Asistentky mají za úkol sledovat nové projektové výzvy a manažeři zároveň s 

realizací projektu podávají žádosti na nové projekty do budoucna, protože po skončení 

jednoho projektu je třeba plynule navázat na další, jelikož je organizace závislá z větší 

části na tomto typu financování. Pracovní pozice a jejich náplně ale nejsou dané pevně, 

obvykle se překrývají, ale kompetence i hierarchie jsou jasně určené. Jedná se o maticovou 

organizační strukturu, která odpovídá na potřeby projektů. 

Většina úvazků je přizpůsobena projektům, například poradci mají úvazky ve více 

projektech, ale náplň jejich práce je podobná. Počet úvazků se přizpůsobuje aktuálním 

projektům, v období, kdy organizace měla menší příjmy z projektů, se počet zaměstnanců 

snižoval, jak je vidět na grafu č. 2. Sami pracovníci to popisovali jako těžké období.128 

Flexibilita úvazků ale umožňuje jejich návrat do dalších projektů. Noví pracovníci jsou v 

případě potřeby přijímáni na nové projekty, jak jsem zmiňovala výše, a přinášejí do 

organizace nové nápady. Organizace tedy plně využívá jejich potenciál a je si vědoma 

důležitosti jejich odbornosti pro důvěryhodnost organizace a zajištění poskytování 

kvalitních služeb.129 

                                                           
126 GLE, o.p.s. Výroční zpráva 2012 [online]. [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: http://gle.cz/wp-
content/uploads/2013/10/2012_GLE_vyrocni_zprava.pdf 
127 GLE, o.p.s. Výroční zpráva 2012 [online]. [cit. 2014-06-21]. Dostupné z: http://gle.cz/wp-
content/uploads/2013/10/2012_GLE_vyrocni_zprava_audit.pdf 
128 Rozhovor R3 
129 Rozhovor R3 
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Graf č. 2130 

Organizace nemá pozici fundraisera, který by se věnoval na plný úvazek vyhledávání 

nových zdrojů. Tyto povinnosti si dělí zaměstnanci mezi sebe. Tato flexibilita umožňuje 

snížení nákladů, ale nepřináší takové výsledky, jako práce fundraisera na plný úvazek.  

Organizace ale považuje za problém, že zaměstnanci nemají na vyhledávání nových zdrojů 

čas, jejich úvazky je zaměstnávají plně na projektech. Fundraiser by tedy mohl přinést 

nové prostředky, ale organizace nemá dostatek zdrojů na jeho zaplacení. 

Charakter organizace je tedy spíše statický, v průběhu realizace projektů, kdy 

struktura pracovníků projektu příliš nemění. Počet zaměstnanců se v průběhu posledních 

let pohyboval kolem počtu pěti, se zapojením práce externistů. V současnosti je pracovníků 

až dvanáct. Plný úvazek má ale jen několik pracovníků. Většina pracuje na částečné 

úvazky, nebo je má rozdělené mezi více projektů. Úvazky se překrývají a pracovníci by 

měli být schopni vykonávat více funkcí najednou, jak vypověděla ředitelka organizace. To 

je výhodnější v případě omezených zdrojů, kdy nejsou prostředky na více pracovních míst. 

V souvislosti s financováním z fondů EU jsem v GLE o.p.s. pozorovala131, že 

organizace musí dodržovat pevnou organizační strukturu, větší míra administrativního 

zatížení vyžaduje dohled konkrétního pracovníka. Organizace také musela lépe definovat 

pozice v týmu: 

                                                           
130 Graf 1, autorka, duben 2015 
131 Terénní deník autorky,2012 
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"Velkou změnu také přineslo období, kdy jsme realizovali dva velké projekty zároveň. 

To nás donutilo lépe definovat jednotlivé pozice v týmu, protože se tým rozrostl a bylo 

nutné lépe jednotlivé aktivity koordinovat a rozdělovat."132 

Z rozhovoru s ředitelkou vyplynulo, že za velkou změnu, která se odehrála v roce 

2013, považuje osamostatnění od své mateřské organizace v Londýně. Tato změna by ale 

mohla mít zásadní dopad na cíle organizace, proto se tomuto tématu budu ještě věnovat 

dále v samostatné kapitole. 

 

3.4.2.1 Průběh Profesionalizace - GLE o.p.s. 

Proběhly změny v oblasti profesionalizace? Již v první výroční zprávě  GLE se 

dočteme, že realizace projektů je zajišťována odborníky na daný obor. Organizace 

považuje za důležité, aby byli všichni zaměstnanci patřičně vyškolení. Kontinuita tedy 

zajišťuje patřičnou úroveň zaměstnanců, místo aby organizace školila s každým projektem 

nové pracovníky. 

Práce dobrovolníků organizace využívá, ti ale fungují spíš jako pomocná síla, 

nezastávají žádnou pozici s konkrétní odpovědností133. V organizaci můžou získat 

zkušenosti a praxi. Obvykle se věnují přípravě podkladů pro předkládané projekty nebo 

vyhledávání nových projektových příležitostí.134 Organizace ale nemá pro větší počet 

dobrovolníků využití. Problémem je samotné zaměření organizace, které zapojení 

dobrovolníků neumožňuje do takové míry jako u jiných organizací. Zaměření totiž 

vyžaduje odbornost pracovníků, což by u dobrovolníků nemuselo být dosaženo. Sami 

pracovníci potvrdili, že kladou velký důraz na odbornost pracovníků, zapojení 

dobrovolníků do odborných činností by tedy zřejmě nebylo vhodné. 

Proces profesionalizace zde tedy neproběhl, organizace byla již od počátku 

profesionalizovaná. Všechny pozice jsou tedy profesionalizované. Zaměstnanci organizace 

mají nejčastěji ekonomicky zaměřené vzdělání. 

Organizace si ale uvědomuje potřebu zvyšování odbornosti pracovníků, zejména 

poradců, kteří se stále vzdělávají a tím zvyšují i důvěryhodnost organizace. Vzdělávání 

                                                           
132 Rozhovor R1 
133 Obvykle působí na pozici internistů-praktikantů 
134 Rozhovor R2 
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probíhá buď samostudiem, nebo využitím kurzů jiných neziskových organizací. To se 

projevuje například tím, že klienti se vracejí opakovaně a vyhledávají služby, které 

organizace nabízí v rámci projektů.   

 

 

3.4.3 Změna cílů organizace - GLE o.p.s. 

 

Společnost GLE byla založena v roce 2005 jako organizační složka britské 

společnosti Greater London Enterprise, s cílem rozšířit své služby v oblasti rozvoje 

podnikání a obchodu do střední Evropy. Mateřská společnost má dlouholetou tradici a 

funguje jako sociální firma. Jejím cílem bylo: 

 Služby v oblasti obchodního růstu a rozvoje mezinárodního obchodu 

 Podpora podnikání prostřednictvím samostatně výdělečné činnosti 

 Správa start-upů a poskytování půjček 

 Poskytování cash-flow, půjček a kapitálového financování 

 Dodávky pro správu informací a technologických služeb 

 Investice do nemovitostí a vytváření míst pro firmy i lidi 

 Podpora a uvedení kultury malých a středních podniků do praxe 

 

Organizace měla za cíl do roku 2012 být vedoucí nezávislou evropskou organizací v 

oblasti ekonomického rozvoje, která poskytuje služby, produkty a investice vedoucí v co 

největší míře ke zvýšení potenciálu lidí, malých firem a rostoucích podniků skrze skupinu 

samostatných organizací.135 Tyto cíle ale česká organizační složka dlouhodobě neplnila, 

nepodařilo se jí ani zapojit se do správy evropských fondů, i když to byl jeden ze záměrů, 

se kterým byla založena a v tomto směru vyvíjela několik aktivit.136 Vnější prostředí, ve 

kterém se organizace nachází, můžeme označit za proměnlivé, organizace se tedy musí 

přizpůsobovat a můžeme říci, že je organická, spíše než mechanická, 

                                                           
135 Mimo jiné provedla srovnávací analýzu modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci 
programového období Evropského sociálního fondu 2007- 2013, ve spolupráci s REDECo, spol. s r.o.135 Další studie měla 
název Možnosti využití globálních grantů v České republice v programovacím období 2007-2013.  
136 Terénní deník, autorka, 2012 
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V roce 2007 ale došlo ke změně právní formy organizace - organizační složka byla 

změněna na obecně prospěšnou společnost se sídlem v ČR. Z toho je patrné, že se 

organizace přizpůsobila změně vnějších podmínek. To přiznává i sama organizace - "V 

roce 2007 vznikla GLE o.p.s. z důvodu potřebnosti sídla v České republice, což umožnilo 

hlásit se do různých výzev Evropského sociálního fondu i jiných projektů." 137 

Zde tedy došlo ke konvergenci a přizpůsobení se vnějším podmínkám, kdy 

organizace změnila svou právní formu, aby zajistila dostupnost zdrojů. 

Ve výroční zprávě z roku 2008138 organizace uvádí již zcela jiné cíle, než měla 

zakládající organizace: 

 výcvikové kurzy a školení  

 poradenské služby  

 terénní práce  

 příprava a řízení projektů  

 řízení grantových schémat 

 technická pomoc v oblasti strukturálních fondů a na poli ekonomického 

rozvoje a obnovy zahrnující sociální začleňování a podporu podnikání 

znevýhodněných skupin.  

 Tyto cíle se v následujících letech neměnily a k jejich naplňování docházelo 

zejména pomocí realizace projektu "Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení“, který 

byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – 

Adaptabilita (OPPA).  

Dalším původním cílem, se kterým byla organizace zakládána, byl záměr zapojení 

organizace do procesu rozdělování dotací z Evropských fondů. Rozdělování dotací ale 

nakonec zůstalo v kompetenci ministerstev, a proto organizace své cíle přehodnotila.139 

Organizace také operovala s cílem, že bude působit jako personální agentura, na kterou by 

                                                           
137 Rozhovor R4 
138 GLE, o.p.s. Výroční zpráva 2012 [online]. [cit. 2014-06-21]. Dostupné z: http://gle.cz/wp-
content/uploads/2013/10/2012_GLE_vyrocni_zprava.pdf 
139 Rozhovor R2 



85 
 

přešly kompetence úřadu práce (fungovala by jako externí spolupracovník, spolu s 

dalšími). Tento cíl byl ale také opuštěn, protože tento záměr nebyl vládou schválen.140 

Obecně prospěšná společnost GLE se v současné době zaměřuje na oblasti:141 

 příprava a realizace projektů podporujících znevýhodněné osoby při vstupu na 

trh práce, 

 poskytování podnikatelského a pracovního poradenství,  

 poskytování poradenství pro spotřebitele,  

 organizace kurzů, seminářů, školení a konferencí. 

Posláním organizace je podporovat jednotlivce ze znevýhodněných skupin142. Chce 

klientům pomoci překonávat překážky, poskytovat poradenství a zprostředkovávat 

informace potřebné pro jejich rozvoj, osamostatnění se a znalost právních předpisů. 

Poskytuje pracovní a podnikatelské poradenství, organizuje semináře, job kluby a 

rekvalifikace. Věnuje se také poradenství pro spotřebitele, které je určeno pro širokou 

veřejnost. Dále má v nabídce pořádání seminářů na klíč, poradenství, projektový 

management, sociální podnikání, partnerství, organizaci konferencí pro neziskové 

organizace a instituce veřejné správy. 

Cíle organizace tedy byly konkretizovány a průběžně se měnily s ohledem na 

aktuální podmínky, ale v podstatě nedošlo v průběhu posledních let k zásadním změnám, 

většina z cílů zůstala neměnná. Cíle se spíš rozvíjely, například díky zapojení nových 

pracovníků, kteří do organizace přinesli nové nápady, jak jsem již zmínila výše. 

Organizace rozšiřuje svoje aktivity zejména z důvodů lepšího poskytování služeb pro svoje 

klienty. Zároveň poskytuje pracovní poradenství, ale také podnikatelské, klienti tedy mají 

možnost si vybrat, kterou cestu zvolí. 

 Z přehledu současných činností organizace ale poznáme, že se organizace mimo 

realizace projektů, také zaměřuje na nabídku služeb. Více se zaměřuje na podporu a 

poradenství pro podnikatele a veřejnost a také poradenství pro ostatní neziskové 

                                                           
140 Rozhovor R4 
141 [online]. [cit. 2014-06-14]. Dostupné z: http://gle.cz/ 
142 cílovými skupinami jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením při vstupu na trh práce, zejména: 
Imigrantům ženám vracejícím se po mateřské rodičovské dovolené lidem nad 50 let 
dlouhodobě nezaměstnaným absolventům středním, vyšších a vysokých škol 
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organizace, zejména z důvodu potřeby dofinancování z jiných zdrojů. V tomto směru tedy 

k jisté změně došlo. Hlavním posláním organizace ale zůstává stále podpora 

znevýhodněných při vstupu na trh práce, služby jsou pouze doplňkovou činností. 

Organizace nechce poskytovat služby komerčně, protože se obává, že by pro jejich klienty 

nebyly nadále dostupné, chce je tedy nadále poskytovat bezplatně. Tento cíl by museli 

přehodnotit pouze v případě, že by organizace neměla zdroje potřebné k bezplatnému 

poskytování služeb. K tomu málem došlo v roce 2013, organizace procházela obdobím, 

kdy musela nahradit zdroje, vymýšlela tedy aktivity, které by pomohly toto období 

překonat. Nakonec ale zdroje získala, jejich projekt byl opět podpořen z evropských fondů. 

Velká změna se odehrála v roce 2013, kdy se organizace osamostatnila od své 

mateřské organizace v Londýně. Organizace tím získala více prostoru pro realizaci 

vlastních nápadů a více se otevřela novým možnostem. To je patrné na rozšíření nabídky 

služeb a orientaci na podnikatelskou a veřejnou sféru, spíše než pouze na podporu 

nezaměstnaných.143 Rozhovor se zaměstnanci týkající se cílů v poslední době výše 

zmíněné potvrzuje: 

"Postupně své cíle rozšiřujeme, původně jsme začínali s projekty zaměřenými na 

podporu podnikání, s minulým projektem jsme rozšířili služby o pracovní poradenství a 

využíváme i metod kariérového poradenství. V roce 2014 jsme naše služby dále rozšířili o 

spotřebitelské poradenství, které směřujeme skrze projekt pod MPO na širokou veřejnost, 

tak na komerční bázi i pro podnikatele."144 

Organizace nabízí v současné době následující služby: 

 Individuální poradenství 

 Semináře s podnikatelskou tematikou 

 Semináře pro uchazeče o zaměstnání 

 Kurzy na míru 

 Rekvalifikační kurz 

 PC kurzy 

 Networking 

                                                           
143 [online]. [cit. 2014-06-14]. Dostupné z: http://gle.cz/co-nabizime/ 
144 Rozhovor R1 
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 Studijní návštěvy 

 

V roce 2014 se projekty a služby ještě více zaměřují na téma podnikání a pokračující 

i nové projekty v roce 2015 se už věnují tématu podnikání v různých podobách.  Do 

budoucna by organizace chtěla také více poskytovat služby pro ostatní neziskové 

organizace.  

 

Podle CZ-NACE bychom mohli zařadit hlavní činnost organizace GLE do 

následujících kategorií: 

 

Všechny činnosti spadají do Sekce S - Ostatní činnosti. Dále je můžeme zařadit do 

kategorie 78.10 - Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání a 94.99.6 - Činnosti 

organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních 

skupin. V oblasti poradenství pro podnikatele už se ale dostáváme do jiné kategorie: 

SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

Oddíl 70 - Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 

Skupina 70.2 - Poradenství v oblasti řízení 

Třída 70.22 - Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení 

NACE Rev. 1.1 (OKEČ první 4 místa) 

74.14 - Poradenství v oblasti podnikání a řízení 

 

Výše uvedené ukazuje, že organizace mění své zaměření i z hlediska tohoto členění. 

Větší rozsah může být výhodou při získávání dotačních titulů, ale velký rozptyl může 

naznačovat také nejednotnost v poslání a cílech organizace. 

 

3.4.4 Konkurenceschopnost a strategické plánování - GLE o.p.s. 

 

Organizace si je vědoma důležitosti strategického plánování a snaží se vytvářet si 

strategický plán na období dvou let.145  Využila také analýzy SWOT analýzy, která jí 

                                                           
145 Rozhovor R2 
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pomohla identifikovat zejména slabé stránky a pomohla v rozvoji organizace. Vedla také k 

potřebě diverzifikace rizik, čehož bylo dosaženo rozšířením působnosti organizace.146 

Analýza ale nemá konkrétní ucelenou podobu, proto ji není možné dát do souvislosti s 

konkrétními změnami. Důležitý je ale sám fakt, že organizace si uvědomuje potřebu 

plánování a orientace v prostředí. 

Organizace se také snaží spolupracovat s ostatními podobně zaměřenými 

organizacemi. Nepovažuje je za konkurenci, ale spíše za partnery. Naráží ale na problém, 

že ne všechny organizace možnost spolupráce vítají, to může znamenat, že je za 

konkurenci považují.  

Pro konkurenceschopnost je také důležitá důvěryhodnost organizace, klienti služby 

vyhledávají i opakovaně, což dokazuje, že jistá míra důvěryhodnosti zde dosažena je.147 

Zaměstnanci dodržují například etický kodex, který jim ukládá, jak mají jednat s klienty. 

Důvěryhodnost také do značné míry závisí na profesionalitě pracovníků, klientům se musí 

dostávat kvalitních služeb. To, že se sami vracejí, svědčí o tom, že jsou s kvalitou služeb 

spokojení.148 Důvěryhodnost, ve formě úspěšně realizovaných projektů a delší historie 

organizace také pomáhá při získávání zdrojů ze zahraničních fondů, i fondů EU obecně. 

 

 

3.4.5 Shrnutí analýzy - GLE o.p.s 

 

U organizace GLE tedy v souvislosti s dostupností zdrojů dochází k největším 

změnám v organizační struktuře, která se mění podle realizovaných projektů a tedy i 

možností financování. Pracovníkům se mění úvazky podle dostupnosti zdrojů a podle 

potřeb projektů. Organizace se snaží dosahovat vícezdrojového financování, ale získávání 

dalších zdrojů je omezeno kapacitou pracovních úvazků, pokud zaměstnanci pracují na 

projektu, tak nemají čas hledat další zdroje a pokud projekt nemají, tak nejsou dostupné ani 

zdroje na jejich financování. Stejný problém je s vyvíjením nových aktivit, které by zdroje 

poskytly. Realizace více projektů souběžně může zajišťovat větší stabilitu a lepší využití 

                                                           
146 Rozhovor R3 
147 Rozhovor R2 
148 Rozhovor R3 
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finančních zdrojů, protože organizace může lépe alokovat své zdroje v podobě 

zaměstnanců, což jí umožňuje právě flexibilita úvazků. 

Cíle organizace se ale těmito aktivitami příliš nemění, organizace si zakládá na svém 

poslání. To se ale v čase měnilo, organizace byla založena s jiným posláním, než jaké má 

dnes, což jednotliví zaměstnanci příliš nevnímají, zřejmě například proto, že v organizaci 

nepůsobí od jejího založení. V roce 2013 se organizace úplně osamostatnila od své 

mateřské zakládající organizace, což vedlo k větší volnosti ve fungování a směřování 

organizace, cíle se ale výrazně neměnily, pouze rozšiřovaly. 

Zdroje jsou do jisté míry diverzifikované, ale hlavní příjmy jsou stále z fondů 

Evropské unie, nebo v menší míře od státu. Dary jsou zanedbatelné, dle slov organizace 

není jejich činnost natolik atraktivní, aby přilákala donory. Zdroje se snaží doplňovat 

prodejem služeb, nechce ale, aby se prodej stal hlavní činností z důvodu nedostupnosti pro 

klienty. 

Organizace si je vědoma potřeby plánování, ale konkrétní aktualizovaný plán 

dostupný není. Prostředí, ve kterém se nachází, je konkurenční, ale přesto se snaží 

spolupracovat s ostatními organizacemi působícími ve stejně oblasti, často ale naráží na 

neochotu. To může znamenat, že ostatní organizace ji za konkurenci považují. 

 

V další části se budu věnovat analýze druhé organizace - META o.p.s. Organizaci 

jsme přidala pouze pro srovnání a proto, také vzhledem k rozsahu práce, jsou data 

omezená. 

 

 

3.4.6 Přístup ke zdrojům - META o.p.s. 

 

Organizace META se také snaží diverzifikovat své zdroje, jak vyplývá z následující 

analýzy. Dále uvedu, stejně jako u organizace GLE, přehled projektů a jejich financování. 

Podrobný přehled finanční situace je uveden v Příloze č. 3. Typy zdrojů jsou znázorněny v 

grafu č. 3 níže. 
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V roce 2007 byl hlavním zdrojem organizace projekt, zahájený v roce 2006, s 

názvem Poradenské a informační centrum pro mladé migranty (PIC), který byl podpořen z 

prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a Magistrátu 

hlavního města Prahy. 

 

META v roce 2008 zajišťovala už několik projektů, vzhledem k tématu práce je 

relevantní pokračování Poradenského informačního centra, které bylo financováno až do 

konce srpna z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky 

a rozpočtu hl. m. Prahy a zejména projekt Podpora cizinců při vstupu na trh práce 

prostřednictvím kurzu ČJ, personálně-právního minima a odborného sociálního 

poradenství realizovaném od 1. dubna do 31. prosinec 2008. Projekt byl podpořený z 

dotace MPSV (integrace cizinců). 

 

Klíčovými projekty vzhledem k tématu práce byly zejména projekty: 

Práce, to je integrace! Projekt byl podpořen v grantovém řízení Nadace OKD v 

programu Pro Evropu. Doba realizace: 1. červenec 2011 – 30. červen 2012. 

Dalším projekt byl nazván: Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a 

pracovního uplatnění. Projekt navazuje na předcházející osmnáctiměsíční projekt sdružení 

META Poradenství a asistence migrantům v oblasti vzdělávání, ale podstatně jej rozvíjí a 

rozšiřuje nabídku služeb v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění v hlavním městě 

Praze a ve Středočeském kraji.149 Projekt byl realizován ve dvou fázích v období 1. 

Červenec 2012 - 30. Červen 2014. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského 

fondu pro integraci a Ministerstvem vnitra. 

Dalším projektem byla: Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze. Projekt byl 

podpořený v rámci programu OPPA, tedy z prostředků Evropského sociálního fondu, 

státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Doba realizace: 1. červenec 

2013 - 31. prosinec 2014. Projekt byl zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců 

                                                           
149 Poradenství a asistence byla doplněna o kurzy češtiny pro cizince. Kurzy češtiny doplnila podpora dobrovolníka ve 
formě doučování pro žáky, kteří mají problémy se zvládnutím učiva z důvodu odlišného vyučovacího jazyka. 
Dobrovolníky mohli využít i dospělí zájemci, kteří pro úspěšné zapojení na trh práce potřebují prohloubit odbornou 
terminologii jejich profese. 
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dlouhodobě pobývajících na území hl. m. Prahy a plynně navazuje na již úspěšně 

ukončený projekt Cizinci jako asistenti pedagogů.150 Zde se přidává další zdroj v podobě 

dotací ze státního a opět městského rozpočtu. Hlavním zdrojem je ale stále fond Evropské 

unie. 

 

Graf č. 3 

 

Další projekty, zaměřené na vzdělávání a doučování češtiny byly podpořeny také 

příspěvky různých nadací.151 Největší zdroj organizace jsou tedy také dotace. Je ale patrné, 

že v případě nedostupnosti těchto zdrojů se organizace snaží zajistit financování i z jiných 

zdrojů, alespoň na dobu, kdy než se podaří zdroje obnovit. Tyto ostatní zdroje jsou ale ve 

srovnání s dotacemi nepatrné. V grafu č. 3 je vidět, že největší zdroje pocházejí z dotací 

dlouhodobě. 

.  

 

                                                           
150 Až 50 klientům poskytl rekvalifikační kurz z pěti oblastí trhu práce, na které se projekt zaměřuje: školství, 
zdravotnictví, sociální služby, účetnictví a cestovní ruch. Následně bylo vytvořeno až 20 pracovních míst po dobu 8 
měsíců, na něž byl poskytován mzdový příspěvek. Celá cílová skupina (100 osob) získala v průběhu projektu podporu v 
podobě aktivity Job klub (individuální pracovní poradenství, individuální či skupinový nácvik komunikačně prezentačních 
dovedností, zprostředkování rekvalifikačního kurzu a jeho případná úhrada, možnost jazykového dovzdělání). Dále v 
rámci projektu proběhlo 5 zdokonalovacích kurzů češtiny zaměřených na již zmíněné oblasti trhu práce. Důvodem 
realizace projektu byla skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou 
možnost pracovního uplatnění. Projekt měl za cíl s nimi pracovat po celou dobu procesu jejich návratu na pracovní 
místa, která odpovídají jejich kvalifikaci a schopnostem. 
 
151 [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: Dostupné z: http://www.meta-ops.cz 
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3.4.7 Jak se měnila organizační struktura - META o.p.s. 

 

Organizace META o.p.s. byla založena třemi zakladatelkami v roce 2004 jako 

občanské sdružení. Dostupné stanovy sdružení jsou z roku 2009.  

Orgány sdružení byly: Valná hromada, výkonný výbor, ředitel, revizní komise. 

Sdružení se v roce 2013 transformovalo na obecně prospěšnou společnost. 

Organizace se díky změnám Občanského zákoníku rozhodovala, zda se plynule přemění na 

zapsaný spolek, aby se případně v budoucnu mohla stát zapsaným ústavem, anebo se 

pokusí do konce roku 2013 provést transformaci na obecně prospěšnou společnost. S 

ohledem na nejistou budoucnost zapsaných spolků coby příjemců státních dotací a na zcela 

jistou nedůvěru, kterou v organizaci vzbuzovalo slovní spojení zapsaný ústav, se rozhodli 

pro transformaci. Žádost podali v prosinci 2013 a v lednu 2014 byli zapsáni jako META, 

o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů.152 

V současné době má organizace přes 30 zaměstnanců. Po svém založení organizace 

fungovala s menším počtem zaměstnanců, další přibývali postupně s ohledem na 

probíhající projekty. Opět je vidět, že organizace se rozrůstá plynule a přizpůsobuje se 

dostupnosti zdrojů. V roce 2007 už bylo zaměstnanců 15. Zaměstnanců tedy spíše přibývá, 

než ubývá, na rozdíl o organizace GLE, kde docházelo ke snižování úvazků. 

K větší změně organizační struktury došlo v roce 2010, kdy byly ustaveny dvě sekce 

– Sekce služeb pro cizince a Sekce služeb pro pedagogické pracovníky. Organizační 

struktura se tedy rozdělila na dvě části a tato změna přinesla i nové příležitosti z hlediska 

rozšíření možností pro financování. V roce 2011 byla organizace nucena činnost omezit, z 

důvodu nedostupnosti zdrojů. Větší změnu můžeme také pozorovat v roce 2012, kdy byli 

přijati 4 noví zaměstnanci. V následujícím grafu je vidět souvislost zdrojů a velikosti 

organizační struktury. Rozrůstá se přímo úměrně s dostupností zdrojů. 

                                                           
152 Výroční zpráva 2013, [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: Dostupné z: http://www.meta-ops.cz 
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Graf č. 4153 

 

Několik pracovník pozic je označeno jako odborný pracovník bez bližší specifikace. 

Z toho je patrné, že zaměstnanci nepracují jen na jednom úkolu, ale svoji činnost 

přizpůsobují aktuálním potřebám organizace. To je patrné i u druhé organizace, může se 

jednat o typ projektového řízení, které je flexibilní a můžeme ho tedy považovat za vhodné 

pro tento typ činností. Další pozice jsou označeny například jako sociální pracovník. 

Organizace také využívá externí zaměstnance, zejména na pozice lektorů.154 Organizace 

nemá samostatnou pozici fundraisera, fundraisingu se věnuje jedna zaměstnankyně 

současně, která je zároveň sociální pracovnicí. 

S projekty a chodem organizace také pomáhá skupina dobrovolníků. Organizace 

využívá práce dobrovolníků ve velké míře a je si vědoma jejich důležitosti pro chod 

organizace. Využití dobrovolníků do značné míry šetří náklady, ale může snižovat kvalitu 

poskytovaných služeb, pokud nejsou dobrovolníci řádně vyškoleni. Jeden projekt 

podpořený MVČR je dokonce zaměřen na rozvoj a podporu dobrovolníků, takže 

organizace si toto uvědomuje a snaží se tomu předcházet. 

 

                                                           
153 Graf č.2, autorka, Květen 2015 
154 Výroční zpráva 2013, [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: Dostupné z: http://www.meta-ops.cz 
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3.4.7.1 Průběh Profesionalizace - META o.p.s. 

META o.p.s byla již od počátku profesionalizovaná, zakladatelky sdružení (které se 

následně transformovalo na o.p.s.) měly zkušenosti z působení v jiných organizacích s 

podobným zaměřením.  

Organizace META se ale věnuje i nadále rozvoji svých zaměstnanců a vylepšování 

postupů. V rámci změn vnějších podmínek je tento postup žádoucí, organizace tak může 

lépe reagovat na změny a nemusí nutně měnit své cíle a poslání, pouze hledá nové cesty k 

jejich naplnění. Projekt se jmenuje METAplán – komplexní program rozvoje organizace. 

Je financován v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), Evropského 

sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. 

Tento projekt měl za cíl dosáhnout lepší kvality služeb, což posílí konkurenceschopnost 

organizace při získávání finanční i jiné podpory – organizace bude lépe splňovat 

požadavky, které jsou na žadatele kladeny například při čerpání dotací z evropských fondů. 

Za tímto účelem proběhla revize interních procesů, fundraisingové strategie a nově budou 

upraveny mechanismy realizace a vyhodnocení všech aktivit. Jestli je tento proces úspěšný 

a zda přinesl nějaké změny, ovšem nelze v současné chvíli určit, jeho úspěšnost bude 

možné doložit až zpětně, zda například povede ke zvýšení prodeje služeb, či podpoření 

dalších projektů.  

Od realizace projektu si organizace slibuje větší šance na zajištění fungování 

organizace a především posílení a udržitelnost efektu, který služby cizincům či pedagogům 

přinášejí.155 

Zde je vidět snaha organizace držet se svého poslání a cílů, k čemuž hledá různé 

dostupné prostředky a snaží se i o vlastní rozvoj. Uvědomuje si potřebu zvyšování 

konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti organizace, kterou lepší profesionalita 

zaměstnanců může přinést. Dá se říci, že se chová ekonomicky, když zlepšuje kvalitu 

služeb. 

 

 

                                                           
155 [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: Dostupné z: http://www.meta-ops.cz 



95 
 

 3.4.8 Změna cílů organizace - META o.p.s. 

 

Při svém založení mělo tehdejší občanské sdružení jako poslání podporu osobního 

rozvoje mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek 

úspěšné integrace do společnosti. Svou činností chtělo sdružení přispět k oboustranně 

přínosnému a bezkonfliktnímu soužití cizinců a většinové společnosti. 

Cíle sdružení tedy směřovaly k naplnění tohoto poslání. Mezi cíli bylo například 

mapovat příležitosti a monitorovat problémy související s jejich následným pracovním 

uplatněním v ČR i zemi původu. 

Obecně prospěšná společnost má pak zapsáno v rejstříku obecně prospěšných 

společností na prvním místě: sociální služba podle zákona č. 108/206 Sb., o sociálních 

službách - odborné sociální poradenství cizincům v oblasti vzdělávání a pracovního 

uplatnění. Další body se týkají z větší části také vzdělávání, publikační a osvětové činnosti. 

Jako doplňková činnost společnosti je uvedeno Zprostředkování zaměstnání za podmínek 

stanovených zákonem č. 435/2004 Sb.156 

Organizace má podobné cíle jako GLE v prvním bodě, liší se pak především v 

poskytování podpory pedagogickým pracovníkům a žákům, je tedy více orientovaná na 

vzdělávání. 

 Vytváření příležitostí pro migranty k začlenění do společnosti a odstraňování 

bariér, které tomu brání (jazyk, sociokulturní odlišnost, sítě, informace) 

 Podpora pedagogických pracovníků v rozvoji kompetencí pro práci s žáky a 

studenty s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 

 Institucionální zajištění procesu začleňování migrantů a dosažení systémové 

změny ve vzdělávání žáků s OMJ směrem k inkluzi 

 Zvyšování informovanosti veřejnosti o migraci. 

                                                           
156 Zákon o zaměstnanosti 
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V roce 2007157 organizace pokračovala v činnosti Poradenského a informačního 

centra mladé migranty zahájené v předchozím roce. Centrum poskytovalo odborné sociální 

poradenství a vzdělávací aktivity, které napomáhaly rozvíjení dovednosti orientovat se v 

českém vzdělávacím systému, začlenění se do českého vzdělávacího systému. Poradenství 

bylo poskytováno i v průběhu studia s cílem jeho úspěšného absolvování, ve využití 

dosaženého vzdělání při vstupu na trh práce (včetně vzdělání dosaženého v zemi původu). 

Poskytovalo také poradenství v dalším vzdělávání, které zvýší možnost uplatnění se na 

trhu práce. 

Hlavní náplní činnosti centra bylo poskytování kvalifikovaného sociálního 

poradenství orientovaného na vzdělávací a následně pracovní možnosti v ČR s ohledem na 

specifika potřeb cílové skupiny. Cílem bylo podpořit mladé migranty v dalším vzdělávání 

a následně ve vhodné volbě povolání a umožnit jim sdílet a řešit další problémy spojené s 

jejich "migrantskou" zkušeností. Postupně se činnost organizace rozšiřovala a kromě 

poradenství cizincům se nyní věnuje i koncepční činnosti v oblasti vzdělávání cizinců, 

poradenství pedagogům a realizaci vzdělávacích aktivit.158 

Hlavní čtyři oblasti, kterým pracovníci sdružení směřovali k naplňování cílů v roce 

2007, byly: 

 zajištění zázemí a nastavení pravidel fungování organizace, 

 průzkum vzdělávacích potřeb mladých migrantů a bariér v jejich přístupu ke 

vzdělání, 

 nastavení pravidel sociálního poradenství a začátek jeho poskytování, 

 příprava systému práce s dobrovolníky jakožto významné doplňkové služby 

sdružení. 

 

Organizace měla za cíl aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek 

podporujících rovné příležitosti cizinců v přístupu ke vzdělávání a pracovnímu uplatnění. 

Toho se snažila dosáhnout mapováním příležitostí a monitorováním problémů, 

                                                           
157 Výroční zpráva, META o.p.s, 2007, [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: : http://www.meta-ops.cz/ 
158 Výroční zpráva, META o.p.s, 2006, [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: : http://www.meta-ops.cz/ 
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souvisejících se vzděláváním a následným pracovním uplatněním cizinců, zvyšováním 

informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice migrace a vzdělávání cizinců a 

také vyvíjením expertní, koncepční a metodické činnosti, jak samostatně tak ve spolupráci 

s ostatními odborníky na danou problematiku v ČR i v zahraničí, vzděláváním 

zaměstnanců organizace přispívajícím ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 

 

Až do roku 2008159 se cíle neměnily, ani neupravovaly. V roce 2008 zůstalo hlavním 

cílem aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné 

příležitosti mladých migrantů v přístupu ke vzdělávání a pracovnímu uplatnění. Objevily 

se ale i další dílčí cíle:  

 

 Podporovat odborné pracovníky, především pedagogy v rozvoji kompetencí 

pro práci s žáky a studenty cizinci.  

 Vytvářet a rozvíjet vhodné zázemí a prostředí pro jejich práci s žáky a studenty 

cizinci. 

 

Postupně se oba směry rozvíjely a přidaly se další služby jak pro cizince, tak pro 

pedagogy. Od roku 2009 META některé své služby poskytuje také v dalších krajích a 

provozuje portál www.inkluzivniskola.cz, který poskytuje metodickou podporu školám 

plošně po celé ČR. 

Rok 2011 byl pro společnost rokem krizovým, špatná finanční situace vedla k 

omezení činnosti organizace, cíle se ale neměnily a v roce 2012 už byla situace 

stabilizována díky získání dotace z ESF pro nový projekt. Organizace se tedy snažila toto 

období přečkat a omezila výdaje, stále ale hledala nové zdroje a držela se svého poslání. Z 

toho vyplývá, že se nepřizpůsobuje prostředí a projektům nijak významně, například právě 

změnou cílů. 

 

Podle CZ-NACE bychom mohli zařadit současnou činnost organizace META do 

následujících kategorií: 

 

                                                           
159 Výroční zpráva, META o.p.s, 2008, [online]. [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: : http://www.meta-ops.cz/ 
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Všechny činnosti spadají do Sekce S - Ostatní činnosti. Dále je můžeme zařadit do 

kategorie 78.10 - Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání a 94.99.6 - Činnosti 

organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních 

skupin. Podle tohoto členění tedy hlavní cíle zůstávají stejné. K tomu se přidala nabídka 

vzdělávacích aktivit. 

Vzdělávací kurzy lze zařadit do kategorie: 

SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ 

Oddíl 85 - Vzdělávání 

Skupina 85.5 - Ostatní vzdělávání 

Třída 85.59.9 - Jiné vzdělávání j. n. 

NACE Rev. 1.1 (OKEČ první 4 místa) 

 

Cíle se rozšířily i mimo cílovou skupinu, organizace má širší působnost a tím i více 

možností pro dosažení zdrojů. Tyto dílčí cíle ale stále odpovídají hlavnímu poslání 

organizace. Zde je vidět, že organizace se snaží dosahovat svých cílů postupně, ale velmi 

komplexně. Cíle se výrazně neměnily, činnost organizace směřuje k jejich naplňování.   

 

 

3.4.9 Konkurenceschopnost a strategické plánování - META o.p.s 

 

Organizace se také věnuje vzdělávání svých zaměstnanců, což má vést ke zlepšení 

poskytovaných služeb. Jak jsem již zmínila výše, vnitřní rozvoj organizace napomáhá také 

k její lepší konkurenceschopnosti.  V roce 2011 organizace využila nástroje měření 

efektivity a plánování, když potřebovala vyřešit složitou finanční situaci, do které se 

dostala díky nedostupnosti zdrojů.160 To naznačuje, že organizace využívá tyto nástroje, 

jen pokud je k tomu nutí změna podmínek. To může být způsobeno nedostatečností zdrojů. 

 

 

 

 

                                                           
160 META, o.p.s. Výroční zpráva 2011 [cit. 21.4.2015].  [online]. Dostupné z: http://www.meta-ops.cz 
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3.4.10 Shrnutí analýzy - META o.p.s 

 

Druhá organizace vykazuje velmi podobné znaky jako GLE. Organizační struktura se 

mění v závislosti na aktuálních projektech a tudíž i zdrojích ale spíše se rozrůstá. 

Organizace je profesionalizovaná již od počátku, klade důraz na další vzdělávání 

zaměstnanců a využívá práci dobrovolníků, ve větší míře než GLE. 

Hlavním zdrojem jsou i zde dotace z Evropských fondů a od státu. Organizace 

prodává své služby, ale ne v takové míře, aby si zajistila trvalou udržitelnost bez 

dostupnosti jiných zdrojů.  Z jiných zdrojů má organizace příjmy ještě z darů, ale opět v 

menší míře. 

Cíle organizace se spíše rozvíjely, nijak výrazně se neměnily. Z toho vyplývá, že se 

organizace snaží držet svého poslání a nepřizpůsobuje cíle dostupnosti zdrojů. 

 

 

 

4. Závěr  
 

Výše jsem popsala obě organizace dle dat, které jsem získala z analýzy, na závěr 

uvedu odpovědi na všechny dílčí výzkumné otázky a popíšu, zda se je podařilo úspěšně 

zodpovědět či nikoliv a naplnit tak cíl práce, kterým je zjistit, jaké změny se odehrávají v 

organizacích občanské společnosti v souvislosti s dostupností zdrojů. Srovnám organizaci 

GLE s organizací META a popíši, zda jsem zjistila rozdíly, nebo zda obě organizace 

vykazují podobné znaky. Jelikož obě organizace fungují ve stejném prostředí a tím pádem 

mají stejné vnější podmínky, bylo mým předpokladem, že tyto znaky budou podobné. 

Pomocí výzkumu jsem získala data, která by tento předpoklad měla potvrdit či vyvrátit a 

zvýšit tak validitu zjištěných skutečností. Dále uvádím odpovědí na jednotlivé výzkumné 

otázky: 
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První otázka: Jaké typy zdrojů organizace využívá k financování?  

Rozdíly najdeme u obou organizací v oblasti zdrojů, zejména v posledním roce, kdy 

nebyl jistý další příjem z dalších dotací z Evropských fondů. Organizace GLE se více 

orientuje na poskytování služeb, v případě, že nejsou dostupné zdroje z dotací. Nechce ale 

své služby prodávat dlouhodobě, z důvodu finanční dostupnosti pro klienty. Nové projekty 

jsou vybírány podle dostupných výzev, stále ale naplňují poslání organizace161. To 

naznačuje, že organizace se snaží být konkurenceschopná, ale jak jsem psala výše, vede to 

k rozšíření cílů a působnosti. GLE se snaží tedy krátkodobě získávat zdroje i z prodeje 

služeb, na její soběstačnost to ale zatím nestačí. Organizace uvažuje ekonomicky a snaží se 

služby přizpůsobit aktuální poptávce162. Organizace META se také snaží získat zdroje 

prodejem služeb, tento příjem se postupně zvyšuje, ale také nestačí na chod organizace. 

Hlavní příjmy jsou u obou organizací z dotací. GLE využívá zejména zdroje z Evropského 

sociálního fondu, ale také přímo od státu. META ale musela omezit svou činnost v době, 

kdy byly příjmy z dotací nedostatečné, GLE tento problém řešila v minulosti pomocí daru 

od své mateřské organizace, který funguje jako finanční rezerva. V době nedostupnosti 

zdrojů ale také snižovala počty zaměstnanců a omezovala náklady. 

 

Druhá otázka: Jaké změny probíhají v organizační struktuře organizace? 

GLE je z hlediska organizační struktury poměrně flexibilní, podoba je dána i typem 

organizace a zaměstnanci si uvědomují členění a rozdělení kompetencí. Ke změnám zde 

dochází, organizace přizpůsobuje svoji strukturu podle aktuálních potřeb projektů, které 

realizuje a tedy i aktuální dostupnosti zdrojů. Výrazná změna nastala v roce 2007 – došlo 

ke změně právní formy – organizace byla změněna na obecně prospěšnou společnost se 

sídlem v ČR. Došlo ke konvergenci a přizpůsobení se vnějším podmínkám, kdy organizace 

změnila svou právní formu, aby zajistila dostupnost zdrojů.  

Organizační struktura druhé organizace se také měnila dle potřeb. Obě organizace se 

v posledních letech rozrůstají, GLE ale zaměstnává menší počet pracovníků než META, 

rozvoj tedy probíhá pomaleji, což má souvislost s dostupností zdrojů, kterým podléhá.  

                                                           
161 Terénní deník, autorka, 2012 
162 Do své nabídky zařazuje například mentoring nebo koučink, což jsou aktuálně "módní" služby, jak 
vypověděla ředitelka. (R3, 2015) 
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Pokud jsou zdroje dostupné, tak je možné strukturu zvětšovat, jak je vidět i podle grafu č. 2 

a 4. Jinak je pevně dána, protože už do projektové žádosti163 se musí uvádět, kdo bude 

zastávat jakou funkci v projektu. Pracovníci, kteří organizaci opustí v případě nutnosti 

snižování úvazků, se obvykle opět vrací pracovat na dalším projektu, jejich zkušenosti z 

předchozích projektů pak můžou být výhodou. META má zdroje zajištěné z několika 

souběžných projektů, je tedy možné, že právě to ji zajišťuje stabilitu a tím i možnost 

rozšiřování struktury.  

Obě organizace byly již od počátku profesionalizované, zde tedy žádné rozdíly 

nejsou. To může poukazovat na fakt, že organizace nacházející se v podobném rámci 

vybraného vzorku, které jsou profesionalizované už od počátku, by mohly být úspěšnější v 

dosahování zdrojů. Obě organizace kladou důraz na další rozvoj zaměstnanců, META 

dokonce realizovala samostatný projekt, který zvyšoval jejich kvalifikaci. To může 

zlepšovat kvalitu služeb a důvěryhodnost organizace a v důsledku i její 

konkurenceschopnost. Organizace META ve velké míře využívá práce dobrovolníků, což 

vede ke snížení nákladů. Zároveň dochází k zaměstnávání externích pracovníků, což 

poskytuje lepší flexibilitu organizační struktury a možnost oslovování pracovníků s 

požadovanou odborností v souvislosti s aktuálními potřebami projektů. Organizace GLE 

využívá zaměstnávání odborných pracovníků na poloviční úvazek a dobrovolníky přijímá 

na pozice stážistů, ovšem v menší míře než META.  

 

Třetí otázka: Jak se mění cíle organizace? 

Cíle organizace GLE se v minulosti měnily více než cíle organizace META, v obou 

případech ale v posledních letech vedla změna cílů pouze k rozšíření působnosti 

organizace. Organizace GLE měla za cíl do roku 2012 být vedoucí nezávislou evropskou 

organizací v oblasti ekonomického rozvoje, která poskytuje služby, produkty a investice, 

vedoucí v co největší míře ke zvýšení potenciálu lidí, malých firem a rostoucích podniků 

skrze skupinu samostatných organizací. Chtěla se také zapojit do procesu rozdělování 

dotací, či působit jako personální agentura. Tyto cíle ale dlouhodobě neplnila, nepodařilo 

se jí ani zapojit do správy evropských fondů, i když to byl jeden ze záměrů, se kterým byla 

                                                           
163 Mluvím zde jen o projektech OPLZZ 
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založena a v tomto směru vyvíjela několik aktivit. Správa fondů a dotací nakonec zůstala v 

rukou státu.164 Je zde tedy patrný značný vliv prostředí, které je organické, a také zde 

můžeme vidět jistý stupeň institucionálního isomorfismu, protože organizace v rámci 

vybraného vzorku obecně musí splňovat určité podmínky, aby vůbec mohla podávat 

žádosti a aby měla šanci, že finance na projekt dostane. Po této změně se už cíle 

signifikantně neměnily. Organizace uvedla, že se snaží nepřizpůsobovat cíle aktuálním 

výzvám, což ale způsobuje omezení přístupu k těmto zdrojům, protože se v minulosti 

stávalo, že cíle organizace se neshodovaly s aktuálně podporovanými cíly výzev. 

Ekonomické myšlení ale vede k zvětšování nabídky služeb na širší cílovou skupinu, 

zaměření organizace se tedy rozšiřuje, organizace se ale stále snaží držet se svého 

poslání.165 

Organizace META má podobné cíle jako GLE, liší se v několika bodech, především 

v poskytování podpory pedagogickým pracovníkům a žákům, je tedy více orientovaná na 

vzdělávání. GLE se vzdělání věnuje pouze částečně, poskytuje kurzy pro své klienty, 

například v současné době se věnuje poradenství pro podnikatele a spotřebitele. META své 

cíle neměnila, pouze rozvíjela své aktivity a stále směřuje k naplňování svého původního 

poslání, kterým je podpora migrantů. Její cíle se tedy rozšiřují, ale jejich charakter se 

zásadně neodchyluje. 

 

Poslední otázka: Jak organizace dosahuje konkurenceschopnosti? 

Z hlediska dostupnosti zdrojů a konkurenceschopnosti považují zaměstnanci první 

organizace za důležitou zejména důvěryhodnost organizace a otevřenost vůči novým 

možnostem. META si je také vědoma důležitosti důvěryhodnosti organizace a dosahuje jí 

například dalším vzděláváním zaměstnanců. 

 Důvěryhodnost organizace může napomáhat získávat méně dostupné zdroje, jako 

jsou například Norské fondy, což se organizaci GLE podařilo. Důvěryhodnost také 

vypovídá o ekonomickém myšlení obou organizací, které díky podpoře rozvoje dovedností 

svých zaměstnanců zlepšují své služby a stávají se tak konkurenceschopnější. Organizace 

                                                           
164 Poznámky z terénního deníku, autorka, 2012 
165 Rozhovor R3 
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GLE si je vědoma konkurence ve své oblasti, přesto se snaží o spolupráci s ostatními 

organizacemi, to může vést k získání dalších lokálních zdrojů, pokud organizace například 

přesune svou působnost do jiného prostředí a využije znalosti druhé místní organizace. 

Obě organizace se snaží prodávat služby, ale nemají to jako hlavní cíl a náplň činnosti, v 

případě nedostupnosti zdrojů je to ale varianta, jak je získat. Je otázkou, zda by ale 

organizace uspěly v tržním prostředí a podařilo by se jim zachovat neziskový charakter.  

Vztah využití nástrojů strategického plánování a dostupnosti zdrojů se mi ověřit 

nepodařilo, přestože GLE považuje strategické plánování za důležité pro prozkoumání 

vnějšího prostředí a podmínek a používá plánování na dva roky, plán nemá nijak pevně 

danou formu. Ohledně využití nástrojů strategického plánování v organizaci META nebyly 

dostupné veškeré údaje, ale v případě omezení zdrojů je META také využila, aby zjistila, 

jaké má organizace možnosti v oblasti zajištění náhradních zdrojů. 

 

 V rámci mého výzkumu se mi podařilo zodpovědět do jisté míry všechny 

výzkumné otázky a naplnit tak cíl práce, kterým bylo zjistit, jaké změny probíhají v 

organizacích v závislosti na dostupnosti finančních zdrojů. Předpoklady nastíněné v úvodu, 

týkající změny cílů, se zde potvrdily jen částečně. K určitým změnám dochází, ale cíle 

organizace se opakovaně nemění. 

Největší změny ve sledovaných organizacích se tedy, v závislosti na dostupnosti 

zdrojů, odehrávají zejména v organizační struktuře, kde se mění počet pracovních úvazků 

(viz graf č. 2 a č. 4 popsané v kapitolách 3.4.2 a 3.4.7), či v právní formě. Právní forma se 

přímo přizpůsobovala prostředí, GLE se změnila z organizační složky na o.p.s, META byla 

původně občanským sdružením.   
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Graf č. 2 

 

Graf č. 4 

Obě organizace se snaží příliš neměnit své cíle, spíše je jen rozvíjet a rozšiřovat tak 

svou působnost. Cíle organizací se měnily výrazně jen v počátcích fungování, zejména z 

důvodů přizpůsobení se vnějším podmínkám, které změnu způsobily (u GLE to bylo 

změna rozhodnutí, kdy rozdělování dotací zůstalo v rukou státu). Cíle se rozvíjejí také s 

příchodem nových pracovníků, kteří přinesou do organizace nové zkušenosti, nebo podle 

aktuálních projektů, které můžou navazovat na předchozí a vznikne tak potřeba rozšířit 

působnost. Působnost obou organizací je pak velmi široká, cíle se nezaměřují pouze na 

0

1

2

3

4

5

6

7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2009 2010 2011 2012 2013

P
o

če
t 

ú
va

zk
ů

P
ří

jm
y 

(0
0

0
 K

č)

Vývoj počtu zaměstnanců ve srovnání s příjmy - GLE 
o.p.s.

Příjmy

Pracovní
úvazky

0

5

10

15

20

25

30

35

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2009 2010 2011 2012 2013

P
o

če
t 

ú
va

zk
ů

P
ří

jm
y 

(0
0

0
 K

č)

Vývoj počtu zaměstnanců ve srovnání s příjmy - META 
o.p.s.

Příjmy

počet
zaměstnanců



105 
 

jednu oblast, přizpůsobuje se tedy změnám vnějších podmínek a činnost se tak částečně 

mění podle dostupnosti zdrojů. 

Potvrdilo se také to, že obě organizace si uvědomují, že pro své úspěšné fungování 

nesmí spoléhat jen na jeden zdroj financí a tím pádem musí i diverzifikovat rizika spojená 

s nedostupností zdrojů. Vyhledávání nových zdrojů je ale omezeno kapacitou organizací, 

projekty pracovníky zaměstnávají v celé šíři jejich úvazků. Problémem tady není samotná 

dostupnost zdrojů, spíš možnosti organizací k jejich vyhledávání. Zdroje by se daly 

získávat z vedlejší činnosti, je ale otázka, jestli by na to měla organizace kapacitu. GLE 

připustila možnost rozvoje tržního chování a prodeje služeb v budoucnu, pokud by došlo k 

omezení zdrojů. Hlavním zdrojem financí jsou pro obě organizace tedy stále dotace od 

státu a EU. Organizace také považují za problematické financování pomocí fundraisingu a 

darů, protože zaměření jejich organizací není dostatečně "atraktivní." GLE se proto 

například snaží zapojovat do dalších aktivit a působit částečně jako vzájemně prospěšná 

organizace.166 

 Díky srovnání organizace GLE s další organizací META se mi podařilo podložit 

mé interpretace větším množstvím dat a zvýšit jejich validitu. Druhá organizace mi 

bohužel z důvodů pracovní vytíženosti nemohla poskytnout rozhovory, což může vést k 

částečnému zkreslení výsledků z důvodů omezení analyzovaných dat. Druhá organizace je 

větší než GLE, co se týká objemu realizovaných projektů i počtu zaměstnanců, zjištěné 

rozdíly ale nejsou výrazné, velikost organizace tedy zřejmě změny v závislosti na 

dostupnosti zdrojů neovlivňuje, organizace sice pro své fungování potřebuje více zdrojů, 

ale má zároveň více kapacit pro jejich získávání. Velikost organizace také může působit 

důvěryhodněji, lze to tedy považovat za výhodu. Nemusí být ale tolik flexibilní jako menší 

organizace.  

Přesto lze předpokládat, že zjištěné skutečnosti mohou platit i pro ostatní organizace 

působící v podobné oblasti a v podobném prostředí jako zkoumaný vzorek. Organizace by 

se tedy obecně měly snažit získávat více různých zdrojů, zároveň ale zachovávat flexibilitu 

organizační struktury a neměnit své cíle podle zdrojů, spíše se snažit o jejich rozšiřování. K 

jistějšímu získávání zdrojů může napomoci také důvěryhodnost organizace, strategické 

plánování a profesionalizace vedoucí ke zlepšování služeb.  

                                                           
166 Organizuje například "Den D" pro neziskovky, kde se organizace snaží získat donory přímým oslovováním. 
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Pro další výzkum většího rozsahu by bylo přínosné rozšířit vzorek na více organizací 

a ověřit tak validitu ve větším spektru organizací. Během rozhovorů vyplynula další 

zajímavá témata, která by mohla sloužit jako východisko pro další výzkumy, jako 

například otázka ochoty ke spolupráci organizací, jejich otevřenost či problematika 

manažerského vedení organizací, kdy pracovníci sledované organizace uvedli, že v rámci 

úvazků nemají například čas věnovat se vyhledávání nových zdrojů a příležitostí. 
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Příloha č. 1 Struktura polostrukturovaného rozhovoru 

 

Představení tazatelky a autorky práce, tématu práce, informovaný souhlas. 

HLAVNÍ ČÁST ROZHOVORU 

1.       Činnost organizace 

Čím se organizace zabývá 

Měnilo se v průběhu poslání organizace? 

2.       Organizační struktura 

Má každý pracovník jasně definovanou pozici? 

Používá organizace organizační řád? 

Přibývají pracovní pozice? 

Využívá se práce dobrovolníků? 

3.       Finanční zdroje 

Co považujete za hlavní příjem zdrojů organizace? 

Jak probíhá hledání nových zdrojů financování? 

Má nějaký pracovník na starosti fundraising? 

Co podle vás nejvíce ovlivňuje úspěšnost žadatelů? 

4.       Cíle organizace 

Co považujete za cíle organizace? 

Museli jste v poslední době měnit své cíle? 

Pokud ano, tak z jakého důvodu? 

Co podle vás nejvíce ovlivňuje změnu cílů? 

5.       Konkurenceschopnost 
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Pociťujete konkurenci ostatních podobně zaměřených organizací? 

Co děláte pro zlepšení své konkurenceschopnosti? 

Podporuje organizace další profesní rozvoj zaměstnanců? 

6.       Minulost a výhled do budoucna 

Jak se pro vás v poslední době změnila situace v oblasti získávání zdrojů? 

Jaké máte plány do budoucna? 

Máte po skončení běžícího projektu v plánu realizovat nějaký další financovaný z ESF?  

Jaké největší změny se podle vás v posledních několika letech v organizaci odehrály? 

Poděkování a rozloučení. 

 

 

Příloha č. 2  Přehled vývoje finanční situace společnosti - GLE o.p.s. 

 

Pohled na finanční situaci organizace odhaluje souvislost mezi změnou cílů a příjmů 

organizace. V roce 2008 měla organizace hlavní výnosy z prodeje služeb, zejména 

pořádání školení a lektorské činnosti. Na konci roku organizace zahájila realizaci projektu 

„Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení,“ na který obdržela dotaci z OPPA. Ze 

školitele a "správce" dotací se tak stala sama příjemcem dotace.   
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V roce 2009 se zvýšily razantně výdaje, zejména kvůli realizaci výše zmíněného 

projektu. Organizace také neměla žádné příjmy z doplňkové činnosti. Zajímavý fakt je, že 

sama organizace dělí výnosy na projektové a z obecně prospěšné činnosti, přičemž 

samotný projekt by měl ze své podstaty splňovat definici obecné prospěšnosti. 

V roce 2009 zůstala organizace v zisku jen díky příjmům z minulého roku. 
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V roce 2010 se organizace opět věnovala také pořádání seminářů, ale celková bilance 

byla opět ztrátová. Organizace ukončila rok se záporným hospodářským výsledkem. 

Hlavními výnosy byly poskytnuté dary a dotace. 

 

V roce 2011 zahájila organizace realizaci dalšího projektu - Pracovní a podnikatelské 

poradenství ve Středočeském kraji,“ financovaný z OPLZZ,  který navázal na projekt 

předchozí. Také získala akreditaci na kurz Základy podnikání. Přesto organizace opět 

skončila hospodářsky ve ztrátě. Hlavní výnosy opět byly z darů mateřské organizace v 

Londýně a dotací. Příjmy z vlastní činnosti jsou ale vyšší než v minulých letech. 
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167 

Rok 2012 byl podobný předchozímu roku, co se týče nákladů, ale v příjmech už 

nenajdeme žádný dar.  Organizace dokonce musela vrátit část dotace z předchozího 

projektu. Hospodářský výsledek za účetní období 2012 byl opět záporný, ale rozdíl byl 

menší než předchozí rok. 

 

Rok 2013 byl vyvážený, opět díky daru mateřské organizace. Největší příjmy jsou 

opět z dotací. 

                                                           
167  Převzato z www.gle.cz 
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168 

 

Ředitelka organizace k roku 2013 uvedla: 

"V roce 2013 se nám dařilo držet hospodaření organizace vyrovnané. Díky velkému 

daru z londýnské organizace máme výhodu finanční rezervy, kterou využíváme, abychom 

udrželi pozitivní cash-flow organizace a vyrovnali tak časové rozdíly při čerpání dotací. 

Tato finanční rezerva nám dává výhodu pro budoucí rozvoj a zajištění případného 

spolufinancování v projektech." 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že by organizace bez podpory mateřské organizace 

neměla zajištěnou finanční stabilitu. V rozhovoru citovaném výše ale ředitelka uvedla, že 

dar bere spíše jako finanční rezervu. Příjmy z dotací jsou ale stále klíčovým zdrojem, 

vlastní činností by organizace nebyla schopná výdaje pokrýt. 

 

Příloha č. 3 Přehled vývoje finanční situace společnosti - META o.p.s. 

 

U META o.p.s z výkazu zisků a ztráty vidíme, že hospodaření organizace je 

vyrovnané a organizace byla na konci období v lehkém zisku, který však není dostatečný 

na vytvoření finanční  rezervy do dalších let. 

                                                           
168  Převzato z www.gle.cz 
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169 

V dalším roce organizace rozšířila svou činnost na další cílovou skupinu. Začala  

totiž kromě poskytování služeb pro mladé migranty rozvíjet i nabídku služeb pro 

další skupinu osob - pro pedagogické pracovníky všech stupňů škol, především však škol 

základních. Další projekty se zabývaly opět podporou a vzděláváním mladých migrantů. 

 

Většina financí v tomto roce opět plynula z grantů a dotací, větší částka také pochází 

z darů fyzických osob. Tento rok skončil v kladném výsledku, vznikla tedy rezerva, která 

již není zanedbatelná. K tomuto kladného výsledku přispěl zejména dar, díky kterému je 

hospodaření v zisku. Dar mohl být samozřejmě využit ke konkrétnímu účelu, ale bez něj 

by byl výsledek podobný loňskému. 

 Nově zavedený prodej služeb nevynesl velkou částku, ale ke kladnému výsledku 

přispěl také.  

                                                           
169 Převzato z: http://www.meta.cz/ 
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170 

V roce 2010 byl příjem z grantů a dotací vyšší než v minulém roce, zisky z prodeje 

služeb se také zvýšily. Dary ale byly nižší. Výsledek byl opět kladný, ale zisk byl nižší než 

v minulém roce. Zvýšily náklady i nákup služeb, což odpovídá rozvoji organizace.171 

                                                           
170 Převzato z: http://www.meta.cz/ 
171 Výroční zpráva, META 2010 
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172 

 

Rok 2011 zasáhla organizaci špatná finanční situace. Příjmy z dotací byly nižší o 

několik set tisíc a některé z nich se podařilo získat až v průběhu roku. Jedná se například o 

projekt Práce, to je integrace! Podpořený z nadace OKD. Jedním z pokračujících projektů 

byl také projekt Partnerství v subprogramu Leonardo da Vinci v rámci Programu 

celoživotního učení, realizovaný z finanční podpory Evropské unie. Cílem tohoto 

mezinárodního projektu (partneři Dánsko, Finsko, Irsko, Holandsko, Norsko a ČR) byl 

přenos inovativních modelů a dobré praxe v rámci celoživotního vzdělávání, které zlepšují 

odbornou přípravu zaměstnanců, kteří nejsou rodilými mluvčími v zemi, kde žijí. Další 

projekty byly opět zaměřeny na vzdělávání.173 

                                                           
172 Převzato z: http://www.meta.cz/ 
173 Výroční zpráva, META 2011 
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Organizace musela i přesto omezit svou činnost a šetřit náklady, což je patrné i z 

výkazu. Snížily se osobní výdaje i výdaje na nákup služeb a naopak se podařilo více 

vydělat na prodeji služeb. Významnější zdroj také představovaly dary.   

Situaci ale vyřešila a podařilo se jí získat zdroje na další rok. Díky šetření skončil 

tento rok ve výrazném zisku. 

174 

 

                                                           
174 Převzato z: http://www.meta.cz/ 
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Rok 2012 byl pro organizaci obdobím rozvoje, a to především díky úspěšnému 

získání dotací z grantové výzvy ESF. Organizace začala realizovat dva velké projekty na 

podporu pracovního uplatnění cizinců.175 

Zdroje z dotací byly sice vyšší než v minulém roce, ale to zvýšilo také náklady, takže 

organizace skončila rok se záporným hospodařením. Ztrátu se nepodařilo pokrýt ani 

vyšším ziskem z prodeje služeb. 

176 

 

Rok 2013 pokračoval v podobně jako rok předchozí, organizace opět končila se 

ztrátou, kterou se ale oproti minulému roku podařilo snížit. Přijaté dotace byly ale opět 

vyšší než v minulém roce, organizace se opět rozrostla, což je patrné z vyšších osobních 

nákladů i nákupů služeb. Větší částku přinesly ostatní výnosy, menší dary. Prodej služeb 

byl v podstatě na stejně výši jako minulý rok. Organizace je tedy stále závislá na zdrojích z 

dotací, rozrůstá se ale úměrně s jejich dostupností.177 

 

178 

 

                                                           
175 Výroční zpráva, META 2012 
176 Převzato z: http://www.meta.cz/ 
177 Výroční zpráva, META 2013 
178 Převzato z: http://www.meta.cz/ 


