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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá tématem vedení lidí v nestátních neziskových 

organizacích. Práce se zaměřuje na specifika procesu vedení lidí nestátního neziskového 

sektoru s největším důrazem na rozdíl v přístupech vedení u placených zaměstnanců a 

dobrovolníků, vzhledem k tomu, ţe obě uváděné skupiny jsou velmi důleţitou a 

typickou součástí nestátní neziskové organizace. Práce předkládá nejčastěji vyuţívané 

teorie vedení lidí v organizaci, dále také popisuje význam vedení lidských zdrojů v 

nestátní neziskové organizaci. V empirické části práce je vyuţita kvalitativní metoda 

získávání dat. Z provedených rozhovorů s vedoucími pracovníky z nestátních 

neziskových organizacích je moţné popsat průběh procesu vedení lidí v NNO a 

poukázat na jeho specifika. 

Klíčová slova: vedení, vedoucí pracovník, koordinátor, nestátní nezisková 

organizace, lidské zdroje v organizaci, vedení dobrovolníků, vedení placených 

zaměstnanců  

Abstract: 

The thesis is focused on the topic of leadership in nongovernmental nonprofit 

organizations. The thesis is focused on specifics of process of leadership in 

nongovernmental non-profit sector with the greatest emphasis on the difference in the 

approaches of leadership of paid staff and volunteers, these groups of people are a very 

important and typical part of NGO. The thesis presents the most commonly used 

theories of leadership in the organizations, as well as describes the importance of 

leadership in the NGO. A qualitative method of data obtaining is used in the empirical 

part of the thesis. It is possible to describe the course of the process of leadership in 

NGO from interviews with the leaders and its specifics can be pointed out. 

Key words: leadership, a leader, a coordinator, nongovernmental nonprofit 

organization, human resources in the organization, leadership of volunteers, leadership 

of paid staff
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1. ÚVOD 

Tématem diplomové práce je Vedení lidí v nestátních neziskových organizacích. 

Samotné téma vedení lidí v nestátních neziskových organizacích se zaměřením na 

rozdíly a specifika ve vedení zaměstnanců a dobrovolníků nebylo prozatím tolik 

uchopeno relevantními a objektivními výzkumy. Bylo provedeno mnoho výzkumů, 

sepsáno mnoho bakalářských, či diplomových prací na témata personálního řízení, 

managementu nestátních neziskových organizací, tedy témata zabývající se řízením 

organizace jako celku. Tato témata se týkají však jiné oblasti, neţ je samotné vedení 

lidí. Moje práce se orientuje pouze na lidské zdroje v organizaci, tedy na zaměstnance a 

dobrovolníky a na to, jak lze dobře vést lidské zdroje v organizaci.  

V rámci studia oboru Studia občanského sektoru a absolvované praxe v 

organizacích jsem pochopila, ţe jedna z důleţitých základů pro efektivní a dlouhodobé 

fungování organizací občanského sektoru je jejich schopnost vést své pracovníky. 

Způsob, jakým bude organizace jako celek přistupovat k vedení svých pracovníků, ať uţ 

placených zaměstnanců, nebo dobrovolníků, je určující pro jejich další fungování. 

Vzájemná spokojenost pracovníků v organizaci má silný vliv na jejich přístup k práci a 

především na naplňování svých záměrů a poslání organizace.  

V občanském sektoru je typickým znakem těchto organizací, ţe se orientují na 

naplnění svého cíle, v dlouhodobějším měřítku své vize. Shledávám tak velmi důleţité, 

aby organizace vedla své lidi stejným směrem a podporovala je v dosahování nastavené 

vize. Je tak velmi nezbytné, aby tato důleţitá úloha byla svěřena osobě, která bude 

vědět, jak vést lidi a bude pro to mít vhodné předpoklady.  

Součástí práce je kvalitativní výzkum. Pomocí rozhovorů s návodem jako vybrané 

metody sběru dat jsem získala cenné informace o tomto tématu od samotných 

vedoucích pracovníků nestátních neziskových organizací. Pro komplexnější náhled na 

problematiku vedení lidí, jsem také provedla rozhovor s „expertem“ PhDr. Jiřím 

Tošnerem, který je spoluzakladatelem dobrovolnického centra HESTIA z.s., členem 

Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, autorem mnoha titulů o dobrovolnictví a 

jeho vedení a členem Asociace Pět P. Pan Tošner byl tak laskavý a poskytl mi zajímavé 
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informace o samotném vývoji neziskových nestátních organizací v ČR po roce 1989 a 

samotné problematice vedení lidí v organizacích. Poskytnuté informace jsou pouţity 

v první části pro doplnění informací teoretického rámce a ukotvení celé problematiky.  

 Cíle a výzkumné otázky byly stanoveny tak, aby vedly k získání informací, které 

bude moţno dále analyzovat a dosáhnout tak získání pohledu a názorů vedoucích 

pracovníků na problematiku vedení lidí v NNO.  

Cíle diplomové práce: 

 Popsat fungování procesu vedení zaměstnanců a dobrovolníků v 

nestátní neziskové organizaci z pohledu vybraných respondentů.  

 Zjistit odlišnosti a specifika vedení jednotlivých typů pracovníků v 

nestátních neziskových organizacích, tedy placených zaměstnanaců a 

dobrovolníků.  

 Zjistit, s jakými činnostmi si vybraní vedoucí pracovníci vedení lidí 

spojují, jaký význam procesu předávání vize, motivování lidí a získávání 

jejich oddanosti a angaţovanosti
1
 v nestátních neziskových organizací 

přisuzují a jaká v něm shledávají specifika. 

 Zjistit, jaký má vybraná skupina vedoucích pracovníků názor na 

dobrovolnictví jako další zdroj lidské práce v organizaci.  

 K dosaţení cílů práce jsem si nastavila čtyři základní výzkumné otázky, které se 

staly základem pro strukturu rozhovorů, jakoţto metody sběru dat v praktické části 

práce: 

1.  Jaký význam přisuzují procesu
2
 vedení lidí vedoucí pracovníci v NNO a 

s jakými činnostmi a specifiky si daný proces spojují? 

2. Jaké nástroje pro vedení lidí vedoucí pracovníci v nestátních neziskových 

organizacích vyuţívají? 

                                                 

1
viz definice procesu vedení lidí: Armstrong, Stephens, 2009. 

2
 Proces vedení lidí definován dle autorů Armstrong, Stephens 2009 jako: proces předávání vize, 

motivování lidí a získávání jejich oddanosti a angaţovanosti. 
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3. Jaké rozdíly v procesu vedení placených zaměstnanců a dobrovolníků 

shledávají vedoucí pracovníci v organizaci? 

4. Jak vedoucí pracovníci hodnotí dobrovolnickou práci v organizaci a jaké 

činnosti zahrnují do procesu vedení dobrovolníků? 

 Struktura samotné diplomové práce je následující:  

V teoretické části práce jsou uvedeny a představeny různé zdroje vysvětlující 

témata a důleţité pojmy, které mi pomohly uchopit celý výzkumný problém.  

V druhé části práce je představen postup kvalitativně orientovaného výzkumu, 

včetně zvolené metody sběru dat, průběhu sbírání informací, kontakt s cílovou 

skupinou, a také samotná analýza a interpretace nasbíraného materiálu. 

Závěr práce je věnován závěrečnému zhodnocení zjištěných výsledků a přínosu 

celé práce.  

  Myslím si, ţe vedení lidí v NNO je stále v některých organizacích opomíjená 

záleţitost, které se nemusí vţdy přikládat odpovídající důleţitost. V rámci diplomové 

práce bych tedy ráda poukázala také na význam a pozitivní důsledky správného vedení 

v organizaci, jak jeho dopadů na lidské zdroje, tak také na fungování organizace jako 

celku. Práce by tak mohla slouţit jako praktický průvodce pro vedoucí pracovníky, či 

alespoň jako jeden ze zdrojů, ze kterého by mohli pracovníci ve vedoucích pozicích 

v tomto typu organizací čerpat nové informace a nechat se inspirovat praktickými 

zkušenostmi vedoucích zapojených ve výzkumu.  
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2. TEORETICKÝ KONCEPT PRÁCE 

2.1 Nestátní neziskové organizace – definice, specifika, funkce 

ve společnosti 

2.1.1 Nestátní nezisková organizace - vysvětlení 

Nestátní neziskové organizace působící ve společnosti mohou být v různých 

zemích chápány a definovány odlišně.  

Důleţité je si však uvědomit, ţe nestátní neziskové organizace jsou součástí 

občanského sektoru. Občanský sektor můţeme chápat jako:„prostor mezi státem, jeho 

institucemi, trhem, ziskovými soukromými společnostmi a jednotlivými občany“. 

Zahrnuje v sobě prostor pro nejrůznější formy činností, které fungují nezávisle na státu 

a jeho vlivu. (Dohnalová, 2005:4) 

Občanský sektor je tvořen organizacemi, které: „jsou formou dobrovolného 

sdruţování občanů sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na 

společném díle“. (Potůček, 2009: 52) 

Organizace občanského sektoru dle Marka Skovajsy jsou součástí organizované 

občanské společnosti, tedy jsou to taková sdruţení osob, která jsou právně ukotvena, 

definována a organizována. Nestátní neziskové organizace můţeme označit jako 

synonymum pro organizace působící formálně a organizovaně ve společnosti a jejichţ 

cílem není dosahování zisku. (Skovajsa a kol, 2010) 

Charakteristiky organizací občanského sektoru, tedy nestátních neziskových 

organizaci, nám předkládá mezinárodní strukturálně - operacionální definice vytvořená 

autory L., M. Salamona a H., K. Anheiera v 90. letech 20. století. (Skovajsa a kol, 2010) 

Definuje 5 základních znaků, které organizace musí splňovat, abychom je mohli 

označit za organizace občanského sektoru: 
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 existence určité míry institucionalizace – organizace jsou právně 

ukotveny, dle právního řádu dané země, kde působí  

 

 vyznačují se soukromou povahou – jsou oddělené od vlivu státu, státní 

správy 

 

 princip nerozdělování zisku – nelze zisky z činnosti organizace rozdělovat 

mezi vlastníky, neznamená to však, ţe by organizace nemohla provádět i 

činnosti, které ke generování zisku směřují, avšak slouţí vţdy na účel dané 

organizace  

 

 prvek dobrovolnosti – znamená vynutitelnost členství v organizacích a 

v jejich orgánech, či představuje významnější přítomnost dobrovolníků 

jako pracovní síly 

 

 určitá míra samosprávnosti – autonomie, organizace se řídí dle svých 

vnitřních pravidel, má zastupující orgány apod. (Potůček, 2009) 

 

2.1.2 Specifika NNO z hlediska lidských zdrojů 

Další velmi významnou charakteristikou nestátních neziskových organizací, na 

které je moje práce a celý výzkum zaměřen, je z pohledu lidských zdrojů, které 

v takovýchto typech organizací pracují. 

Je jasné, ţe i pro tento typ organizací – podniků je velmi důleţitý lidský kapitál, 

jako je tomu u podniků v ziskové sféře. Z hlediska mého tématu práce se však výrazně 

odlišují od podniků, firem, organizací, které jsou součástí ziskového sektoru. Takových, 

jejichţ hlavním cílem je dosahování zisku.  
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 Důleţitou charakteristikou nestátních neziskových organizací je jejich velká 

heterogenita v oblasti lidských zdrojů. Velmi specifickým znakem, který je vzhledem 

k mému tématu práce stěţejní, je společná práce dvou naprosto odlišných typů 

pracovníků, kteří vykonávají své činnosti mnohdy společně. Jde o skupinu 

„profesionálů“ – placených zaměstnanců a dobrovolníků, kteří vykonávají svoji práci 

z vlastní iniciativy a ve svém volném čase zadarmo. (Lucie Václavková a kol.) 

S touto skutečností však mohou mnohdy souviset konfliktní situace vytvářející se 

mezi profesionály a dobrovolníky v rámci jedné organizace. Je proto velmi důleţité, aby 

osoba, která má na starost vedení dobrovolníků, vytvářela mimo jiné příleţitosti pro to, 

aby se ostatní zaměstnanci s dobrovolníky seznámili a případně i dále upevňovali 

vztahy a vzájemně si váţili práce druhých. (Lucie Václavková a kol.) 

 I z tohoto důvodu a nejen pro to je stále častější vytváření pracovní pozice, která 

má na starost koordinaci těchto neplacených dobrovolných sil. Tzv. koordinátor 

dobrovolníků je mnohými specialisty na oblast vedení lidských zdrojů v nestátním 

neziskovém sektoru organizacím doporučován. (Lucie Václavková a kol.) 

Důvod, proč neziskové nestátní organizace tak často vyuţívají a spolupracují 

s dobrovolníky, je zřejmý uţ z podstaty jejich fungování. Z hlediska udrţitelnosti si 

musí hlídat své výdaje a dobrovolnická pomoc představuje velké finanční ulehčení. 

Dalšími důvody mohou být i ty, ţe dobrovolníci se na některé pozice a úkoly hodí lépe, 

a naopak organizace jim rády nabídnou získání nových zkušeností a dovedností. 

Mnohdy také dobrovolníci mohou pomoci organizaci doplnit, či ještě vylepšit jejich 

sluţby. (Lucie Václavková a kol.) 

 Další specifika lidských zdrojů v těchto typech organizací vyplývají jiţ ze 

samotné povahy neziskových nestátních organizací a to je zapálení a velká motivace 

pracovníků dělat právě tu činnost, kterou si organizace nastavily jako jejich poslání, či 

vizi. Lidské zdroje v takovém typu organizace představují hnací sílu pro co nejlepší 

kvalitu dosaţení poslání a hodnot organizace. Zaměstnanci, či dobrovolníci mají silnou 

motivaci a ta je často určující pro to, ţe dělají svoji práci dobře a baví je. Jejich hlavním 

motorem často nejsou finance. I přes to, by však vedení organizace nemělo opomíjet 

určité zásady vedení a směřování pracovníků stejným směrem s jistou a pravidelnou 

dávkou podpory v různých formách, ať uţ jde o neformální rozhovor během společné 
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akce, podání zpětné vazby při poradě nebo o profesionální supervizi vedenou externí 

osobou. Tedy nespoléhat jenom na sílu a vytrvalost jejich motivace, ale pomáhat jim a 

vést je. (Tošner, 2015, rozhovor)  

 

2.1.3 Funkce a role NNO ve společnosti 

Nestátní neziskové organizace plní ve společnosti hned několik funkcí. Duben 

povaţuje za základní a klíčovou funkci těchto organizací zastupování zájmů občanů. 

Tedy zajišťování uspokojování jejich potřeb. (Duben, 1996) 

 Nestátní neziskové organizace tak mohou slouţit jako prostředník mezi státní 

mocí a zájmy občanů. Mohou se stát zastánci občanů a zároveň vedou občany k jejich 

aktivnímu zapojení se a vyjádření svého názoru na danou věc. Je tedy zřejmé, ţe obecně 

neziskové nestátní organizace vyrůstající ze svobodné občanské společnosti podporují 

názorovou pluralitu a různorodost zájmů občanů. Organizace by tam měly fungovat 

jako ochranný val zájmů a poţadavků občanů před státní mocí a moţným 

nedodrţováním lidských a občanských práv. Souhrnně bychom tuto funkci mohli nazvat 

jako politickou. (Duben, 1996) 

 Neziskové nestátní organizace však také zcela konkrétně poskytují velké 

mnoţství sluţeb a zboţí občanům. Zvláště pak, pokud se na tuto funkci a roli podíváme 

z pohledu ekonomů, kteří se dívají na vztah mezi státem, trhem a občanským sektorem. 

Některé z ekonomických teorií občanského sektoru tak vysvětlují, ţe občanský sektor 

nahrazuje nedostatky vzniklé na straně státu, který není schopen uspokojit potřeby 

všech občanů, a proto je zde občanský sektor, který dokáţe uspokojit specifické potřeby 

občanů. Stejně tak občanský sektor vyplňuje nedostatky vzniklé na straně trhu, který je 

zaměřen na individuální potřebu jednotlivce, nikoliv však na celé skupiny obyvatel, 

které však mohou ve společnosti tvořit menšinu. A taktéţ se vyzdvihuje nesoulad 

v trţním prostředí mezi prodávajícím a kupujícím. V tomto případě organizace 

občanského sektoru působí mnohem důvěryhodněji neţ firmy v trţním prostředí. 

(Skovajsa a kol, 2010) 



15 

 

Z pohledu politologů občanský sektor a jeho organizace zprostředkovávají roli 

ochránce, kdy dochází ke zmírňování sociálních a politických konfliktů ve společnosti. 

Zastávají funkci tlumočníka zájmů různých skupin občanů ve společnosti.  

Socio – kulturní antropologové uvádí, ţe organizace mnohdy nahrazují 

v moderních společnostech rodinné vazby a vytváří tak nové kulturní vzorce chování. 

Jsou tedy nositeli různých kulturních modelů chování. (Dohnalová, 2005) 

Marek Skovajsa ve své knize Občanský sektor píše, ţe nestátní neziskové 

organizace plní ve společnosti opravdu mnoho rozmanitých funkcí. Uvádí však příklady 

těch opravdu základních: funkce servisní – poskytování sluţeb a zboţí, politická – 

zástupce hodnot a zájmů občanů a jejich ochrana a funkce budování komunity – 

sociální, tedy v rámci těchto organizací lidé vytváří vztahy, budují vzájemnou 

solidaritu, vytváří komunity jak mezi sebou, tak mezi jednotlivci a organizacemi 

navzájem. (Skovajsa a kol, 2010) 

Potůček ve své knize Veřejná politika dále doplňuje funkce NNO ve společnosti 

na inovační, expresivní a školící funkce.  

Inovační funkce zahrnuje schopnost NNO řešit mnohdy nové situace a potřeby 

občanů, na které musí flexibilně reagovat a přinášet tak nové inovace. (Potůček, 2009) 

Expresní a školící funkce je zaloţena na samotné podstatě NNO, které vyrůstají 

ve společnosti ze zdola, tedy přímo od občanů. Zahrnují tedy zájmy a potřeby svých 

členů, kteří jsou různého zaměření, ať uţ jde o odlišná etnika, náboţenské skupiny, 

regionální uskupení, lokální komunity a učí je tyto zájmy rozpoznávat, rozvíjet a dále 

reprezentovat. (Potůček, 2009) 

Je tedy zřejmé, ţe existence nestátních neziskových organizací ve společnosti je 

nezbytná pro svobodnou a demokratickou společnost.  
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2.1.4 Právní ukotvení a počet NNO v ČR 

Samotný vznik a rozvoj nejrůznějších forem občanských aktivit můţeme datovat 

v tehdejším Československu od roku 1989 po Sametové revoluci. Bylo tak nezbytné 

tyto aktivity právně ukotvit. 

„Zákon č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů nabyl účinnosti dne 1. května 1990. 

Přijetí zákona vedlo k exponencionálnímu nárůstu počtu občanských sdruţení 3.879 

registrovaných sdruţení v roce 1990, 9.366 sdruţení v roce 1991 a 26.814 sdruţení po 

pěti letech účinnosti zákona v roce 1996.” (Deverová, 2015) 

V České republice zaujímají nestátní neziskové organizace právní postavení stále. 

Tedy jejich zaloţení, fungování, činnosti se řídí dle platného legislativního rámce. Jde 

tedy o tu část organizované občanské společnosti. Český právní řád nijak blíţe 

nedefinuje charakteristiky neziskového, občanského sektoru a jejich organizací. 

(Dohnalová, 2005) 

Nestátní neziskové organizace jsou povaţovány za soukromoprávní subjekty, 

jejichţ právní úprava spadá do oblasti občanského zákoníku, od 1. 1. 2014 Nového 

občanském zákoníku. 

Aktuálně se tedy v ČR můţeme setkat s těmito právními formami nestátních 

neziskových organizací: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, evidované právnické osoby.
3
 

Změny, které jsou součástí nového občanského zákoníku, mají dopad i na právní 

formy nestátních neziskových organizací.  

„NOZ zrušil samostatné zákony upravující právní postavení NNO do 31.12.2013: 

zákon č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů zákon č.245/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech zákon č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech včetně zákonů, 

které tyto speciální zákony novelizovaly.” (Deverová, 2015) 

                                                 

3
Zdroj: http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538/fakta_neziskovky-v/ 
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Největší změny zaţívají bývalá občanská sdruţení, která jsou podle §3045 NOZ 

od 1. 1. 2014 povaţována za spolky podle NOZ.  

 Dále nemohou vznikat nové obecně prospěšné společnosti, jiţ existující se řídí 

zrušeným zákonem 248/1995 Sb. a nové jiţ vznikat nemohou. Obecně prospěšné 

společnosti se mohou rozhodnout o setrvání v této formě. Podle přechodných 

ustanovení §3050 se mohou obecně prospěšné společnosti rozhodnout pro transformaci 

na ústav, nadaci nebo nadační fond. 

Nově lze povaţovat za NNO také právní formu ústavu.„Ústav je právnická osoba 

nově vytvořená NOZ. Ústav je ustavován za účelem provozování činnost I uţitečné 

společensky nebo hospodářsky.” (Deverová, 2015) 

Co se týče počtu NNO v ČR není k dispozici relevantní souhrn všech existujících 

organizací, avšak ČSÚ vydal statistický souhrn - počet NNO za rok 2013.  

V roce 2013 bylo v ČR evidováno 84 400 občanských sdruţení, 500 nadací, 1323 

nadačních fondů, 2571 obecně prospěšných společností a 4176 evidovaných 

právnických osob.
4
 

 Zaloţení a vznik nestátních neziskových organizací v ČR je evidováno 

rejstříkovými soudy.  

  

 

 

 

                                                 

4
Zdroj: http://www.neziskovky.cz/sdata/stat_NNO_tabulka_1990_2013_619.pdf 
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2.2 Vedení lidí v organizaci 

2.2.1 Proces vedení lidí 

Proces vedení lidí nebo také známé označení leadership nelze jednoznačně 

vysvětlit jednou definicí. Pro vysvětlení pojmu tak předkládám několik moţných definic 

od různých autorů, kteří se touto problematikou zabývají.  

Avšak právě díky velkému mnoţství definic procesu vedení lidí je evidentní, ţe 

tento proces v sobě zahrnuje velké mnoţství činností a přístupů, či moţností, jak tento 

proces aplikovat v praxi.  

Je důleţité si uvědomit, ţe vedení lidí, neboli leadership, je kreativní činností, 

která nabývá v reálném prostředí různých podob v závislosti na samotné osobnosti 

vedoucího pracovníka. (Blaţek, 2011) 

Michal Armstrong nabízí vysvětlení procesu vedení prostřednictvím důkladného 

odlišení pojmu řízení a vedení. Mezi těmito zdánlivě shodnými pojmy shledává hlavní 

rozdíl v tom, s čím tyto pojmy v realitě opravdu pracují. Vedení Armstrong definuje 

jako „proces vytváření a sdělování vize budoucnosti, motivování lidí a získávání jejich 

oddanosti a angaţovanosti.“
5
 (Armstrong, Stephens, 2008:17)  

Vyzdvihuje tak důleţitost samotného vedení lidských zdrojů, které je nezbytné 

pro efektivní řízení všech dalších zdrojů jako jsou finance, informace a další. 

Jolana Šopovová se také snaţí vysvětlit rozdíl mezi osobou manaţera a vedoucího 

– leadra, tedy mezi řízením a vedením. Mezi nimi však shledává velmi úzkou 

významovou hranici. Vysvětluje, ţe hlavním úkolem vedoucího je, aby jeho podřízení 

dělali správné věci, oproti tomu manaţer a jeho řízení se zaměřuje na to, aby lidé dělali 

věci správně, dobře.   

                                                 

5
 Definice pouţita jako výchozí pro chápání pojmu proces vedení, zahrnující uvedené 

činnosti. Pouţita v jednom z cílů práce a  jedné výzkumné otázce.  
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 Mezi hlavní úkoly vedoucího tak patří samotná motivace pracovníků, plánování 

a tvorba vize, inspirování pracovníků a vnášení inovace a neočekávaných řešení. 

(Šopovová, 2008) 

Vedení můţeme také chápat jako sílu, která určuje tempo práce a která vytváří 

motivaci k práci. (Bennis, 2004) 

Další moţné definování vedení nabízí Andre Dubrin, který chápe pojem vedení 

jako schopnost vzbuzování a podporování důvěry u svých podřízených, kteří potřebují 

dosáhnout nastavených cílů v organizaci. (Dubrin, 2013)  

Pro to, aby organizace mohla fungovat dobře, je nezbytně důleţité, aby kaţdý 

pracovník věděl, co má dělat a proč to má dělat. Samotná motivace a sdílení vize, 

poslání, či existence samotného vzoru co a jak dělat je součástí vedení, tedy patří mezi 

hlavní činnosti osoby, který vedoucí pozici zaujímá. (Bachman, 2011) 

 

2.2.2 Význam procesu vedení lidí v organizaci 

Proces vedení lidských zdrojů v sobě zahrnuje velké mnoţství nejrůznějších 

činností od podpory svých podřízených, přes jejich neustálé motivování k výkonu, aţ po 

udávání samotného tempa a směru práce v organizaci. Je tedy jasné, ţe proces vedení je 

nezbytným nástrojem či prostředkem pro to, aby organizace mohla snadněji dosahovat 

svých vytyčených cílů, výsledků, a tedy aby dokázala sama sebe efektivně řídit.  

Samotná existence určitého vedení vykonávaného k tomu pověřenou osobou, 

která můţe být nazývána a zastávána v kaţdé organizaci jinak - názvem např. vedoucí, 

manaţer, leader nebo i ředitel samotné organizace, je tak důleţitá obzvlášť pro 

organizace občanské společnosti, které jsou zakládány za jiným neţ ziskovým motivem 

a sdílení vize a poslání, stejně jako neustálá snaha o pozitivní motivaci pracovníků 

k dobře odvedené práci je v takových organizacích základem jejich úspěchu a také 

udrţitelnosti a neměl by tak být tento proces v nestátním neziskovém sektoru opomíjen. 

(Bachman, 2011) 
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Je důleţité, aby kaţdý pracovník věděl, co je jeho úkolem, jaké jsou hranice a 

měl určitou oporu v někom, za kým můţe přijít, kdyţ se něco nepodaří, kdyţ si nebude 

vědět rady. Takový pracovník cítí jistotu, vytváří se vzájemná důvěra, která se odráţí do 

atmosféry celé organizace. (Tošner, 2015, rozhovor) 

Vedení není jenom o porozumění svým podřízeným, a snaze chovat se k nim 

mile, ale přináší s sebou určitou dávku demokracie, kdy se kaţdý pracovník můţe 

vyjádřit a správné vedení zajistí růst kaţdého zaměstnance bez nastolení anarchie.  

Význam vedení tak lze vyjádřit i v existenci osoby, která dokáţe rozpoznat 

schopnosti a dokáţe uspokojit potřeby svých podřízených a dovést je tak ke stanoveným 

cílům. (Prentice, 2004)  

Význam efektivního vedení v organizaci vyzdvihuje Warren Bennis ve svém 

článku s názvem The Four competencies of leadership. Vysvětluje důleţitost existence 

vedení lidí v organizaci pomocí pozitivních důsledků, které takové vedení na 

pracovníky v organizaci můţe mít.  

1. Lidé se budou cítit jako významná součást komunity.  

2. Vedoucí se snaţí dávat svým podřízeným zpětnou vazbu na jejich práci a tím 

je dál vychovává – učí novým věcem.  

3. Vedoucí dokáţe vyuţít schopností svých podřízených efektivně a tak, aby je 

dále rozvíjel.  

4. Práce podřízené baví a je pro ně vzrušující. (Bennis, 2004) 

Drucker uvádí jako další významný důsledek existence vedení lidí v organizaci 

včasné a hlavně úspěšné reagování na případnou krizi. „Pod vedením skutečné 

osobnosti je organizace schopna krizi předvídat a připravit se na její odvrácení, ale je 

dokonce schopna i zabránit samotnému vzniku.“ (Drucker, 1994: 20) 

Drucker tak vyzdvihuje důleţitost vzájemné důvěry mezi pracovníky a jejich 

vedením, kdy se buduje organizace, která dokáţe bojovat s moţnou krizí a v nečekané 

chvíli se dokáţe semknout a pracovat jako tým. (Drucker, 1994) 
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2.2.3 Vedení jako komplexní systém 

 Cílem kaţdého vedení je, aby byl co nejvíce efektivní a přínosný pro celou 

organizaci. Je tedy nezbytné, aby všechny jeho části fungovaly a byly dobře nastaveny. 

Je však velmi důleţité a to hlavně v organizacích občanské společnosti, aby celý systém 

vedení dokázal reagovat na vnější změny prostředí a jednotlivé elementy vedení tak 

byly dostatečně flexibilní.  

Vize  

První z hlavních elementů dobře nastaveného vedení v organizaci je existence 

správně nastavené vize. Vizi můţeme chápat jako určitou představu, jak bude 

organizace fungovat, vypadat za několik let, nebo kam chce vedoucí svoji pracovní 

skupinu dovést.  Je to tedy předpokládaný cílový stav. 

Vize neobsahuje konkrétní návod, jak se mají lidé v organizaci chovat. Jedná se 

spíše o souhrn nastavení dané organizace či skupiny. Vize však napomáhá vytvářet 

spojenectví mezi lidmi v organizaci a pocit sounáleţitosti.  

Záměr 

Záměr se liší od vize tím, ţe je jiţ více v podobě racionálního uvaţování a je tak 

reálnou oporou při rozhodování vedení. Pro stanovení záměru slouţí parametry, kterými 

záměr budeme charakterizovat. Záměr můţe také znamenat podobu cílového stavu, kam 

chce organizace v budoucnu dojít a na základě toho pak můţeme hodnotit, zda se jí to 

podařilo, či nikoliv. 

Poslání 

Plamínek termín poslání vysvětluje jako: „soubor pravidel, jimiţ se firma, či jiný 

subjekt hodlá na své cestě za naplněním své vize, řídit“.  (Plamínek, 2000: 199)  

Plamínek dále zdůrazňuje, ţe není potřeba, aby poslání bylo dlouhé a obsahovalo 

detailní informace o různých částech firmy, či organizace.  
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Cíle 

Dobře nastavené cíle jsou takové, které se zabývají specifickými potřebami 

organizace a zahrnují v sobě i toho, kdo má za dosaţení cíle zodpovědnost. Cíle jsou 

vlastně konkrétní nastavení záměrů organizace. Samozřejmě není řečeno, ţe ten, kdo 

má na starost dodrţení nějakého cíle, musí vţdy vše vykonávat sám, můţe delegovat 

svoji pravomoc právě na své podřízené, pokud zastává vedoucí pozici. Kaţdý cíl by 

také měl mít danou prioritu, tedy jak velkou důleţitost jeho dosaţení pro organizaci 

představuje a organizace pak bude sama vědět, který cíle následuje dle stupně jeho 

důleţitosti. (Plamínek, 2000) 

 

Pro bezproblémové dosaţení vytyčeného poslání organizaci pomáhá a je velmi 

důleţitý proces strategického plánování, ke kterému se v současné době uchyluje velké 

mnoţství neziskových nestátních organizací. Je to plán, který ukazuje hlavní cíle 

organizace a způsoby, jakými těch cílů bude dosaţeno. Z tohoto důvodu je nezbytné, 

aby všichni pracovníci v organizaci věděli a měli přehled o poslání a vizi organizace. 

Důleţité je také, aby sama organizace a její vedení věděla, jaké má silné a slabé stránky, 

v čem by se měla vylepšit, jaká jí mohou hrozit úskalí a jaké příleţitosti se jí otvírají. 

Těmto čtyřem elementům se říká SWOT analýza, která je sloţena z anglických slov: 

strenght, weaknesses, opportunities a threats. (Holland, 2010) 

 

2.2.4 Styly vedení lidí 

Vedoucí pracovník, leader, či manaţer můţe komunikovat a vést své podřízené 

dle různých přístupů a takové přístupy můţeme nazvat i stylem vedení, pro které jsou 

typické určité charakteristiky. 

Styl vedení chápejme jako určitý stabilní model chování, který vedoucího 

charakterizuje. (Dubrin, 2013)  

Základní typy stylu vedení dle Ladislava Blaţka jsou:  

1. autokratický 
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2. participativní 

3. liberální. 

Autokratický styl vedení 

Autokratický styl vedení se vyznačuje autonomním rozhodováním vedoucího, 

jehoţ sdělení jsou ve formě pevně stanovených příkazů, či pravidel. Komunikace je 

velmi jednoduchá a stručná. Podřízení mají jasně vymezenou oblast své působnosti a 

moţností. Motivace podřízených je závislá na autoritě vedoucího, stejně tak existuje 

škála trestů za nesplnění daného úkolu, či povinnosti. Tento typ stylu vedení se 

nejčastěji objevuje tak, kde existuje kvalifikační převaha vedoucího pracovníka nad 

svými podřízenými. Podřízení tak často vykonávají velmi jednoduchou a rutinní práci. 

Autokratický styl vedení naopak můţe být vyuţíván, a dokonce je nezbytným 

předpokladem pro zdárné řešení krizových situací, jako je ohroţení lidských ţivotů, či 

materiálních hodnot. (Blaţek, 2011) 

 Armstrong definuje tento styl vedení jako prostředek, kdy vedoucí přímo nutí 

svá rozhodnutí svým podřízeným právě ze statutu svého postavení. (Armstrong, 

Stephens, 2008) 

Participativní styl vedení 

 Druhý typ stylu vedení je participativní styl vedení. Můţeme ho také nazvat 

demokratickým stylem vedení, sdílené vedení, nebo týmové vedení (Dubrin, 2013).  

Tento styl vedení se vyznačuje zvýšenou mírou kooperace vedoucího a 

podřízených, kdy dochází ke společné formulaci úkolů a jejich postupu řešení. Samotné 

rozhodnutí tak bývá stále v roli vedoucího, avšak ten bere v povědomí získané 

informace od svých podřízených. (Blaţek, 2011) 

Armstrong takto definuje demokratického vůdce jako osobu, která přímo: 

„povzbuzuje lidi k tomu, aby se podíleli na rozhodování a angaţovali se v něm“. 

(Armstrong, Stephens, 2008: 29) 

Motivace zde spočívá v očekávání na slíbené odměny a také aktivní participace na 

přípravě úkolů. (Blaţek, 2011) 
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Participativní styl vedení se nejvíce blíţí stylu vedení a vytváření rozhodnutí 

v nestátních neziskových organizacích. Je to vedení, které bere v povědomí názory 

svých podřízených, které mnohdy bere jako za sebe rovné. Neřeší se zde tolik 

hierarchická struktura moci, ale jde o to, ţe kaţdý pracovník se můţe vyslovit, nebo má 

prostor k vyjádření vlastního názoru. Vedoucí tyto názory bere váţně a pomocí nich 

můţe učinit rozhodnutí. Důvodem můţe být právě samotné zaměření organizací, kterým 

jde více o obsahové cíle, nikoliv o zisk. Vytváří se tam větší prostor pro vzájemnou 

diskusi při řešení problémů apod. (Tošner, 2015, rozhovor) 

Dle Dubrina tento styl vedení zahrnuje konkrétní tři podtypy chování/ 

charakteristiky vedoucího:  

 Konsultující leader – konzultuje s ostatními moţná rozhodnutí na řešení 

problémů, úkolů. 

 Leader pro konsensus – vedoucí, který vţdy usiluje o dosaţení konsensu. 

 Demokratický leader – uděluje skupině skutečnou pravomoc, jednotliví 

členové volí pro určité rozhodnutí a vedoucí demokraticky rozhodne o 

vítězném rozhodnutí. (Dubrin, 2013) 

Jak však upozorňuje Plamínek, je důleţité si uvědomit, ţe tento styl vedení lidí, 

který se orientuje na dosaţení konsensu názorů více lidí, se můţe mnohdy táhnout a 

proces domluvy nad nejlepším řešením můţe zabrat hodně času, i v případě, ţe je celá 

diskuze dobře moderována. (Plamínek, 2000) 

 Liberální styl vedení 

 Třetí typ stylu vedení je liberální styl vedení. Role vedoucího je u tohoto stylu 

vedení eliminována „pouze“ na zodpovědnost za rozhodování o základních cílech 

organizace a rozhodování, které se týká koordinace podřízených jako celku. Veškerá 

dílčí rozhodnutí jsou ponechána na zodpovědnosti podřízených pracovníků, kteří mají 

daný úkol splnit na svoji vlastní zodpovědnost. Vedoucí zde hlavně plní roli určitého 

pomocníka při řešení konfliktů, předává nezbytné informace, či plní úlohu spojovatele 

mezi partnery. (Blaţek, 2011) 
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 Paralelní název pro tento styl vedení je osoba vedoucího jako umoţňovatele. 

„Umoţňovatelé inspirují lidi svou vizí budoucnosti a podporují je při plnění týmových 

cílů.“ (Armstrong, Stephens, 2008: 28) 

Tento styl vedení je typický pro vedení podřízených vykonávající vysoce 

kvalifikovanou a tvůrčí práci. Zde můţe být i viditelná převaha znalostí podřízených 

vůči svému nadřízenému. (Blaţek, 2011) 

Michael Armstrong uvádí další dělení moţných stylů vedení:  

Charismatický styl vedení – styl vedení vycházející z osobnosti leadera, vedoucí 

spoléhá na svou osobu, takový vedoucí disponuje silnými komunikačními vlastnostmi, 

dokáţe na sebe upoutat pozornost. / Necharismatický styl vedení – vedoucí, který 

preferuje více své znalosti a schopnosti, preferuje kontrolu nad chodem organizace neţ 

samotné sdílení vize. (Armstrong,Stephens, 2008) 

Transakční styl vedení – typický pro vedoucí, kteří za vykonanou práci nabízí 

odměny ve formě peněz, stabilní práci a jistotu. / Styl vedení transformační je typický 

tím, ţe vůdce se snaţí více motivovat své podřízené pro jejich úsilí o další, náročnější 

cíle. (Armstrong,Stephens, 2008) 

Vedoucí/leader by vţdy měl při aplikaci určitého stylu vedení vzít v potaz, jaký 

tým lidí ho má následovat. Tedy zda jsou jeho podřízení schopni například pracovat 

nezávisle, jsou-li schopni unést určitou míru zodpovědnosti, nebo naopak. Sám vedoucí 

také musí důvěřovat svým podřízeným a jejich schopnosti plnit úkoly na poţadované 

úrovni. Musí vzít v povědomí aktuální situaci, ve které se celý pracovní tým nachází a 

dle toho aplikovat vhodný styl vedení. (Bachman, 2011) 

 

2.2.5 Vybrané teorie vedení lidí 

Teorie X a Y 

Mezi základní teoretická východiska různých přístupů k vedení lidí patří Teorie X 

a Y. Autorem této teorie z roku 1960 je Douglas McGregor, který ji uvedl ve své knize 

The Human Side of Enterprise. Teorie vznikala v době, kdy docházelo k určitým krizím 
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v amerických podnicích, kdy vedoucí nedokázali na náhlé změny reagovat změnou 

svého stylu vedení. (Blaţek, 2011) 

Autor teorie tak předpokládá podle teorie X situaci, kdy podřízení nemají 

pozitivní vztah k práci, vyţadují vedení a určování úkolů a povinností. Podřízení 

nechtějí získat odpovědnost a přímo se jí vyhýbají. Vedoucí musí zavést i některé tresty 

v případě, ţe zaměstnanci nebudou ochotni plnit své úkoly a tím je tak donutí pracovat.  

Teorie Y předkládá opačnou situaci, kdy člověka obecně práce baví, vynaloţení 

úsilí pro výkon je pro něj přirozené.  Zaměstnanci jsou ochotni přebírat zodpovědnost 

za svěřené úkoly, zaměstnanci jsou také ochotni zapojit se do rozhodování a jsou 

efektivním přínosem takové organizace. (Russ, 2011) 

 Jak lze logicky usoudit, vedoucí, který se bude opírat o teorii X bude zastávat 

více autokratický styl vedení s velmi malou mírou autonomie, tzv. vedení na krátkém 

vodítku. Naopak vedoucí, který uplatní teorii Y, bude vést své podřízené více liberálně, 

volněji a s větší mírou autonomie. Jde tak o tzv. vedení na dlouhém vodítku. (Blaţek, 

2011) 

 Obě teorie představují určité protipóly, dnešní realita se nachází někde mezi 

nimi a postupně dochází vlivem vývoje pracovních podmínek k postupnému odklonu od 

teorie X k teorii Y.(Blaţek, 2011) 

 Situační vedení 

Jedním ze zástupců situačního přístupu k vedení jsou autoři Hersey a Blanchard, 

kteří vytvořili model čtyř stylů vedení.  

Tento styl vedení lidí vychází ze vztahu třech proměnných. Těmi jsou situace – 

pracovník – manaţer. Je tedy důleţité si uvědomit, ţe pracovníci se různě mění a vyvíjí 

a je tak velmi podstatné, aby vybraný styl vedení byl dostatečně vyhovující danému 

stádiu. Samozřejmě se mění i situace, ve kterých vedoucí musí vést. (Šopovová,  2008) 

Na základě těchto proměnných tak autoři vytvořili čtyři základní styly vedení:
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1. Přikazující styl vedení: úkoly předávány v podobě přikazování, direktivně 

stanovené podmínky pro plnění úkolů – termíny i způsoby plnění. Vedoucí si je vědom 

znalostí svých podřízených a jejich práci často kontroluje a hodnotí. 

Tento styl vedení odpovídá méně zkušené skupině pracovníků, kteří potřebují 

pevné vedení. (Šopovová, 2008) 

2. Koučování: stále se vyznačuj větší mírou direktivního chování, je ale kladen 

větší důraz na vzájemnou oporu a důvěru mezi vedoucím a pracovníky. Vedoucí více 

zapojuje podřízené do rozhodování prostřednictvím diskuze nebo vzájemného sdílení 

názorů.(Blaţek, 2011) 

Míra direktivního chování vyţadující rady je u těchto dvou stylů vedení 

intenzivnější aţ vysoká. A naopak je také charakterizováno malou mírou podpůrného 

chování. (Bachman, 2011) 

3. Spolupracující styl vedení: větší míra podpory vedoucího v podobě posilování 

jejich pravomocí na splnění úkolů a zároveň existuje větší míra odpovědnosti 

pracovníků za své rozhodování. Vedoucí slouţí jako opora či poradce jenom v případě, 

kdy ho o to jeho podřízení poţádají. Dochází ke společnému hodnocení dosavadní 

práce.  

4. Delegující styl: velká míra autonomie pro pracovníky. Dochází k samostatnému 

plnění těţkých úkolů a je podpořena jejich odpovědnost. Kontrola a kontakt vedoucího 

s podřízenými je nejmenší ze všech jiţ zmíněných stylů vedení. (Blaţek, 2011) 

Tyto další dva styly chování jsou charakterizovány naopak nízkou mírou 

direktivního chování, ale naopak se vyznačují vysokou mírou chování vztahového, 

vyţadujícího povzbuzení.(Bachman, 2011) 

Teorie motivace 

Motivaci osob můţeme vysvětlit jako určitý způsob vedení lidí v takovém směru, 

ve kterém lze dosáhnout určitého výsledku či předem daného cíle.  

Vedoucí by však měl mít vţdy na paměti, ţe je důleţité vyvarovat se manipulaci 

lidí. Manipulace potřeby a zájmy lidí nebere v úvahu či je dokonce naprosto přehlíţí, 
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naopak motivace potřeby a zájmy lidí bere v úvahu a řídí se základním pravidlem a to je 

přizpůsobení úkolů lidem ne naopak. (Plamínek, 2011) 

Je tedy zřejmé, ţe kaţdý vedoucí pracovník můţe vyuţívat nejrůznější motivační 

stimuly proto, aby své podřízené motivoval k lepšímu pracovnímu výkonu nebo aby 

samotná náplň jejich práce představovala pro zaměstnance smysluplné a tvůrčí vyuţití 

jejich schopností. (Bachman, 2011) 

Tošner zmiňuje, ţe je velmi důleţité a hlavně efektivní zjistit hned na začátku při 

přijímání nového pracovníka do organizace, o jaký typ motivace k práci se v jeho 

případě jedná. Je tak velmi důleţité, zjistit jaký je jeho ţivotní cyklus, co si slibuje od 

dané práce, co vůbec očekává od ţivota, své profesní dráhy a podle toho s ním jednat.  

„Pro tento účel jsou velmi důleţité supervize. Průběţná supervize ve formě 

neformálního rozhovoru, podání zpětné vazby od vedoucího nebo profesionální 

supervize od externisty pomohou zjistit, co pracovníka trápí, s čím má problém, apod.“ 

(Tošner, 2015, rozhovor) 

Tošner dále uvádí, ţe zájem o kurzy s tématikou supervize pro pracovníky v NNO 

pořádaných organizací HESTIA z.s. stále roste, coţ shledává za dobré. Je to jeden ze 

způsobů, jak dále s pracovníky pracovat, upevňovat jejich motivaci k práci a jejich 

spokojenost obecně.  

Jednotlivé organizace mohou pak dále motivovat své zaměstnance pomocí 

nejrůznějších motivačních stimulů, benefitů, apod. Avšak v nestátních neziskových 

organizacích většinou není moţno počítat s velkou sumou financí, ale organizace můţe 

motivovat i nefinančními faktory, jakou je například samotné ztotoţnění se s vizí 

organizace, účast na různých setkáních, vybudování více neformální a příjemné 

pracovní atmosféry. (Bergerová, 2013)  

Moţnými dalšími jednoduchými nástroji motivace lidí v organizaci mohou být: 

náplň práce, její rozšiřování a dohoda na výkonových cílech účast na stanovování cílů 

týmu, organizace delegování a přenášení odpovědnosti za vlastní výkon i za výkon 

týmu efektivní a pravidelná komunikace mezi vedoucím a pracovníky řádná a 

pravidelná informovanost o dění a dalších plánech v organizaci nastolení vztahů, které 
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podporují organizační kulturu moţnost osobního i profesního rozvoje samotný přístup 

vedoucího k podřízeným. (Tureckiová, 2004:71 – 72) 

Základní teorií motivace je Maslowova teorie potřeb. Teorie vytvořená na základě 

hiearchizace lidských potřeb od těch základních – fyziologických, po té následuje 

potřeba po jistotě a bezpečí, dále jedinec vyhledává společenství – sounáleţitost 

k nějaké skupině, svoji aktivitou usiluje o pochvalu, uznání a jako poslední touţí po 

vlastní seberealizaci. Tedy člověk hledá své uplatnění ve společnosti a uplatnění svého 

potenciálu. (Bachman, 2011) 

Je tedy velmi důleţité, aby kaţdý leader v organizaci dovedl rozpoznat potřeby 

svých podřízených a tím pak mnohem lépe dokázal pochopit jejich činy.  

Vedoucí by tak neměl šetřit s pochvalou, uznáním vůči svým podřízeným, avšak 

bez předstírání, které by do vztahu mezi vedoucím a pracovníkem mohlo vnést 

zklamání a pocit nedůvěry. Důleţité je jednat se svými podřízenými s respektem a 

úctou. (Svatoš, 1996) 

Vhodnou aplikaci této teorie vytvořil Plamínek ve své knize s názvem Synergický 

management. Upravil hiearchii potřeb A. Maslowa do oblasti pracovní motivace.  

Vedoucí si tak dle této hiearchizace lidských potřeb dle pracovní motivace musí 

uvědomit, ţe je důleţité zajistit svým podřízeným nejprve základní pracovní potřeby, 

aby měli základní předpoklad pro bezproblémové plnění zadaných úkolů. Potom teprve 

můţe následovat motivace v podobě hodnocení svěřené práce, motivace v podobě 

sebevzdělávání nebo prostřednictvím kreativní a tvůrčí práce, která bude pro podřízené 

smysluplná a dá jim prostor pro uplatnění jejich schopností. (Plamínek, 2000) 

Charakteristiku motivovaných pracovníků a tedy i význam motivace pracovníků 

uvádí Bergerová následovně. Motivovaní pracovníci: 

 jsou iniciativní 

 jsou připraveny slouţit organizaci 

 jsou připraveni zlepšit své schopnosti 

 aktivně se podílejí na řešení problémů (Bergerová, 2013) 
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A je velmi důleţité si uvědomit, ţe právě i samotná osoba vedoucího/ leadera je 

jedním z faktorů, které pracovní motivaci podřízených ovlivňují.  

Vedoucí má významnou úlohu při motivování svých podřízených tak, aby výkon 

jejich práce byl co nejefektivnější a přinesl organizaci co největší dosaţení vytyčených 

cílů. (Armstrong, Stephens, 2008) 
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2.3 Osobnost leadera/vedoucího v organizaci 

Obecně lze definovat dobrého leadera jako osobnost, která je ostatními 

respektována, je schopna motivovat ostatní k práci a stejně tak jejich práci i 

koordinovat. (Svatoš, 1996) 

Leader/vedoucí je osoba, která je zodpovědná za dosaţení vytyčených cílů a má 

k tomu vymezené kompetence. Jeho úkolem v organizaci je vhodně a efektivně vyuţít 

schopností a dovedností svých podřízených právě k dosaţení cílů, poslání organizace. 

(Management a marketing pro neziskové organizace, 2010) 

Svatoš dále zmiňuje, ţe je mnohem důleţitější vyhledat osobnost leadera 

takového, který dokáţe vést svůj tým lidí ve třech zásadních oblastech: dosahování 

stanovených cílů, uspokojování individuálních potřeb členů týmu a mít schopnost 

budovat tým. (Svatoš, 1996) 

Drucker avšak vysvětluje, ţe ideální schopnosti leadera nelze jednoznačně 

definovat. „Je samozřejmě, ţe někteří lidé jsou lepšími vedoucími neţ jiní. Jde spíše o 

schopnosti, které se moţná obtíţně vyučují, ale lze se jim naučit, Existují však lidé, 

kteří se je prostě nikdy nenaučí.“ (Drucker, 1994: 27) 

Avšak určité základní dovednosti by kaţdý vedoucí měl alespoň v nějaké míře 

mít. Můţeme mezi ně řadit:  

 přirozenou inteligenci 

 řečnický talent 

 optimismus, nadšení 

 spolehlivost, vytrvalost 

 orientace na jasné cíle a výsledky 

 charisma 

 podpora růstu pracovníků (Bergerová, 2013) 

Další náhled na vlastnosti správného leadera přináší Daniel Goleman, ve svém 

článku What makes a leader. Upozorňuje, ţe správný leader by měl disponovat také 
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určitou mírou sociální inteligence, která zahrnuje sebeuvědomění, seberegulaci, 

motivaci, empatii a sociální dovednosti (Goleman, 2004)  

TABULKA 1: PĚT KOMPONENTŮ EMOČNÍ INTELIGENCE NA PRACOVIŠTI 

Vlastnost Definice Projevy 

Sebeuvědomění Schopnost porozumět a 

rozpoznat vlastní nálady, 

emoce a jejich důsledky na 

ostatní 

Realistické sebehodnocení, 

mít kritický smysl pro humor 

Seberegulace Schopnost kontrolovat 

negativní, rušivé emoce, 

jednat promyšleně 

Důvěryhodnost, Otevřenost 

změnám 

Motivace Vášeň pracovat pro důvody 

jako je získání financí, nebo 

statutu 

Optimismus, postavit se tváří 

v tvář moţné krizi, selhání, 

zaměření na dosaţení cílů 

Empatie Schopnost vcítit se do pocitů 

a emocí ostatních 

Expert v budování a 

rozpoznání talentů 

 

Sociální dovednosti Schopnost vytvářet sociální 

vztahy a sítě a sociální 

spojení s lidmi 

Efektivní vedení změn, expert 

v budování a ustavování týmů 

lidí 

Zdroj: Goleman, 2004, překlad z angličtiny autorka 

Správný leader si uvědomuje míru zodpovědnosti, která je s jeho pozicí spojena, 

nevyhýbá se jí a zásluhy či dobré výsledky nepřikládá sám sobě, ale celému týmu 

pracovníků, kterým velí. Měl by být schopen být vţdy nad věcí, daný úkol by měl vţdy 

převyšovat leadera, aby vţdy mohl něco nového budovat. Měl by vţdy mít před sebou 

vizi organizace, která ho ţene dopředu. (Drucker, 1996) 

Naopak by se měl vyvarovat určitému strachu ze síly organizace. Tedy 

nezapomínat, vysvětlit své postoje a rozhodnutí svým podřízeným, zvláště pak 
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v případech, kdy není moţnost dotazovat se na názor všech a formou diskuze dojít 

rozhodnutí. Zařídit tedy to, aby jeho rozhodnutím rozuměli všichni.  

Dále Drucker vyzdvihuje důleţitost pochvaly, ocenění svých podřízených, aby 

nedocházelo ke ztrátě důvěry. Leader by tak neměl vyhledávat jenom slabiny svých 

podřízených, ale i jejich klady, hodnotit, co se jim povedlo apod. (Drucker, 1996) 

 

2.3.1 Nástroj komunikace mezi vedoucím a podřízenými – porada 

Porada patří mezi nejčastější nástroje, jakým můţe vedoucí komunikovat se 

svými podřízenými. Avšak i právě tento nástroj mnohdy nemusí být v organizacích 

vyuţíván efektivně.  

Porady můţeme dělit na tři typy: informativní, řešitelská, rozhodovací.  

Uţ ze samotného názvu jednotlivých typů porad je jasné, co bude náplní 

takového hromadného setkání vedoucího a podřízených. Zvlášť v organizacích 

nestátního neziskového sektoru se mohou vyskytovat všechny tři typy porad – setkání.  

Efektivní a zacílená porada má své fáze, Šopovová uvádí tři základní: 

1. fáze přípravy: sestavit program, včas program rozeslat ostatním účastníkům, 

připravit vhodné prostředí. 

2. fáze: vlastní jednání – začít včas, uvést poradu příjemnými informacemi – 

úloha zvláště důleţitá pro vedoucího, pochválit, povzbudit svůj tým pracovníků,  

Dále samotný problém rozdělit na menší díly, snaţit se zapojit do řešení všechny 

účastníky porady. 

V závěru určit co, kdo a dokdy provede, zopakovat dohodnuté závěry, a zase je 

zde prostor pro pochvalu, ocenění apod. 

3. fáze: vyhodnocení samotné porady, zpracovat zápis z porady a rozeslat 

ostatním účastníkům. 
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2.3.2 Řešení konfliktů 

 Jedním z dalších náplní takových pracovních setkání mezi vedoucím a 

podřízenými je i samotné řešení různých konfliktů, které na pracovišti vznikají. Vedoucí 

v kaţdé organizaci musí čelit i takovým nepříjemným situacím, jako je řešení konfliktů.  

Konflikt můţeme definovat jako: „případ, kdy si jedna strana nebo více stran 

uvědomí nárok na stejnou věc, nebo si uvědomí, ţe mají jiný názor na situaci, o které 

diskutují nebo do které jsou vtaţení.“ (Šopovová, 2008: 47) 

Další náhled na problematiku řešení, nebo vůbec samotné existence konfliktních 

situací v organizaci přináší Plamínek, který nahlíţí na konflikt jako na příleţitost. 

Konflikty jsou ukazatelem slabin organizace, ale i nastartováním dalšího vývoje 

organizace, pokud dokáţe dobře s konfliktem naloţit, tedy ho vyřešit. Konflikt s sebou 

také přináší další inovativní nápady. Je však vţdy potřeba ho řešit. (Plamínek, 2000: 62) 

Šopovová dále upozorňuje, ţe pro zdárné řešení problémů je důleţité rozpoznat, 

o jaký typ problému se jedná.   

Z hlediska sociální dělíme konflikty dle toho, koho se týkají na: intrapersonální, 

interpersonální, vnitroskupinové, meziskupinové.  

Z psychologického hlediska, pak můţeme dělit konflikty na: konflikt vztahů, 

konflikt hodnot, konflikt informací nebo konflikt zájmů. 

Osoba vedoucího – leadera se pak můţe postavit k řešení konfliktů několika 

způsoby, které vyplývají i ze stylu vedení, který tak dotyčná osoba preferuje, uţívá.  

Autoritativní způsob řešení konfliktů zahrnuje řešení silou, mocí. Naopak se 

konflikt můţe řešit. (Šopovová, 2008) 

 Druhou moţností jak řešit konflikty v organizaci je přístup alternativní. Zahrnuje 

metody facilitace – strany komunikují přímo za přítomnosti třetí osoby, mediace – 

mediátor komunikuje s oběma stranami, nebo třeba vyjednávání – strany jednají přímo a 

dosahují dohody společně. (Šopovová, 2008: 48 – 49) 
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2.4 Dobrovolnická činnost v NNO 

Organizace občanské společnosti se mimo jiné vyznačují existencí 

dobrovolnické činnosti, která se realizuje buď přímo v těchto organizacích nebo 

prostřednictvím organizací, tedy existují dobrovolnické organizace, které dobrovolníky 

shání a vysílají na různé zahraniční mise nebo na další místa, kde je jejich pomoc 

potřeba.  

Velmi důleţité je samotné vymezení pojmu dobrovolník. Dle Tošnera je 

dobrovolník ten, kdo: „bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, 

vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti“. (Tošner, Sozanská, 

2006: 35) 

Dobrovolnická činnost provozována přímo v organizaci či prostřednictvím 

například dobrovolnickým center organizací patří mezi formální dobrovolnictví. 

(Pospíšilová, 2010) 

Dále je důleţité si uvědomit, ţe dobrovolník je určitým pravidelným zdrojem 

pracovní síly – pomoci pro organizaci, která spolupracuje s tímto typem pomoci a 

zároveň pro dobrovolníka tento typ pomoci můţe nabývat dalších rozměrů pro jeho 

samotný osobní růst. (Tošner, Sozanská, 2006) 

Dle Tošnera a Sozanské existuje velké mnoţství typů – dělení dobrovolnictví, 

které se v nestátních neziskových organizacích vyskytují: 

1. Dělení dobrovolnické činnosti podle role, kterou v organizaci zaujímá: 

 Na dobrovolnicích je přímo závislý chod organizace: dobrovolníci jsou 

v takovém případě hlavní silou pro organizaci, s jejich pomocí je moţné 

realizovat různé akce.  

 Dobrovolnicí vykovávají sluţby přímo s profesionálními zaměstnanci 

v organizaci. Tedy participují na různých činnostech důleţitých pro chod 

organizace. Tento typ se často vyskytuje u zdravotních, či sociálních 

zařízení. V tomto případě, tak dobrovolníci sniţují finanční náklady 

organizace. 
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 Dobrovolnická činnost není nepostradatelná, ale přispívá ke 

zkvalitňování sluţeb poskytovaných organizací. Bez jejich pomoci by 

však organizace mohla dále fungovat. 

2. Dělení dobrovolnické činnosti z hlediska časového vymezení: 

 Zapojení dobrovolníků při jednorázových akcích, které se konají 

několikrát do roka.  

 Dlouhodobá dobrovolná pomoc – je poskytována dlouhodobě a 

pravidelně.  

 Dobrovolná sluţba – závazek věnovat se činnosti v delším časovém 

úseku a je vykována nejčastěji mimo domov – zemi dobrovolníka. 

(Tošner, Sozanská, 2006) 

 

2.4.1 Vedení dobrovolníků v NNO 

Kaţdý vedoucí pracovník v nestátní neziskové organizaci si musí uvědomit, ţe 

jsou určité základní rozdíly mezi profesionálem placeným zaměstnancem a 

dobrovolníkem.  

Placený zaměstnanec má mimo své dovednosti, určitou míru motivace a také 

určité zakotvení v pracovně právní legislativě. Zaměstnanec organizace tedy ví, jaká je 

náplň jeho práce v organizaci, jakým způsobem bude odměněn, kdo je jeho nadřízený, 

jaká je jeho pracovní doba apod. Naproti tomu stojí dobrovolník, který má pouze silnou 

motivaci věnovat část svého času prospěšné aktivitě, pomoci druhým apod. Pro 

dlouhodobé udrţení dobrovolníků musí organizace a její vedení přistupovat k této 

specifické pracovní síle stejně zodpovědně, jako je tomu u placených zaměstnanců.  

Tošner uvádí, ţe rozdílů u vedení placených a neplacených pracovníků není 

mnoho, avšak zmiňuje, ţe dobrovolník jako takový potřebuje vţdy více komunikativní 

podporu. Dobrovolník je stále občan a řídí se dle občanskoprávních předpisů. (Tošner, 

2015, rozhovor) 
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V nestátních neziskových organizacích často funguje pozice koordinátora 

dobrovolníků. Je to osoba, která má na starost hladký průběh činnosti dobrovolníků 

v organizaci. Tošner tento fakt nazývá „profesionalizace dobrovolné činnosti“. Pokud 

organizace investují nějaký čas do svých dobrovolníků v podobě jejich vedení, 

supervize, školení a hodnocení, tak budou dobrovolníci v jejich organizaci spokojeni a 

zároveň se stanou pravidelnou a zodpovědnou pomocí. (Tošner, 2015, rozhovor) 

Tošner popisuje aktuální stav ukotvení pozice koordinátora dobrovolníků v ČR: 

„Pozice koordinátora dobrovolníků je velmi potřebná. Podařilo se nám prosadit profesní 

profil koordinátora dobrovolníků jako uznávanou profesi. MŠMT na poţádání vydá 

uchazečům po splnění zkoušky osvědčení pro výkon této profese. Hodně se na to těší 

například domovy důchodců, které nevěděly, kam tuto pozici zařadit, co je v jeho 

kompetencích apod. Tímto se to vyřešilo.“ (Tošner, 2015, rozhovor) 

 Obecně lze však konstatovat, ţe při práci s dobrovolníky a jejich vedením se 

zaměřujeme více na jejich samotnou motivaci. Vedoucí dobrovolníků by se tak měl 

orientovat více na různé formy nefinančních benefitů tak, aby dobrovolníka ještě více 

motivoval do další práce.  

Je však velmi důleţité, aby se organizace na přijetí nových dobrovolných sil lidí 

z řad veřejnosti připravila. Čím více bude organizace a její vedení na dobrovolníky 

připravena, tím je větší šance, ţe dobrovolníci budou do organizace docházet rádi. 

V rámci přípravy na přijetí dobrovolníků by si organizace měla zjistit, jaké názory či 

postoje panují v organizaci vůči dobrovolnictví a jak by ostatní zaměstnanci 

přistupovali k dobrovolníkům. (Tošner, 2015, rozhovor) 

„Koordinátor má za úkol tak připravit půdu u zaměstnanců i klientů pro 

dobrovolníky. Aby s nimi počítali.“ (Tošner, 2015, rozhovor) 

S tímto souvisí i tři stupně vývoje integrace dobrovolníka do týmu: 

1. Trpěná návštěva – dobrovolník je v roli spíše nezvaného, neoblíbeného, 

který přidělává práci ostatním. 

2. Vítaný host – dobrovolník v roli pomocníka, klienti si ho oblíbili. 
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3. Integrace do týmu – dobrovolník je brán všemi pracovníky, plně s ním 

počítají; ví, co by chtěl dělat a s čím rád pomůţe, organizace mu to ráda 

umoţní. (Tošner, 2015, rozhovor) 

Dále je také dobré, aby si organizace sepsala seznam moţných činností, které 

dobrovolníci budou v jejich organizaci vykonávat. Zde je důleţité se vyvarovat 

činnostem, které v organizaci nechce nikdo vykonávat, nebo naopak činnostem, které 

mají vykonávat pouze a jenom profesionální zaměstnanci, kteří pro to mají odbornou 

kvalifikaci. (Tošner, Sozanská, 2006) 

„Koordinátor by měl zajistit, aby dobrovolník nebyl jenom ocásek na všechno, 

aby se s ním neustále pracovalo a nedělal činnosti, které by ho nebavily, a necítil se 

dobře.“ (Tošner, 2015, rozhovor) 

Tošner proto uvádí, ţe je dobré zjistit si typ motivace dobrovolníka, který do 

organizace přichází: 

 kolektivní - dobrovolník je rád v týmu, součástí větší skupiny.  

 individuální - dobrovolník je individualista, chce ukázat co v něm je, 

svým způsobem je to egoista.  

Dle typu jeho motivace lze pak dobrovolníkovi určit činnosti, které ho budou 

bavit a bude je dělat rád. (Tošner, 2015, rozhovor) 

 Drucker uvádí, ţe je důleţité vytvořit z laického dobrovolníka trénovaného 

profesionála, tento fakt uvádí jako určitou metu, která by měla být důleţitá pro všechny 

organizace zaměřující se na veřejný prospěch. Uvádí, ţe takový profesionální 

dobrovolník vyţaduje tři základní věci: jasné poslání organizace, dobrý výcvik a osobní 

odpovědnost za splnění cílů. (Drucker, 1994) 

Důleţité činnosti, které by měl vedoucí dobrovolníků ve svém procesu vedení 

aplikovat, předkládá také Bradner J. H. ve své knize Leading Volunteers for Results, 

Building Communities Today. Nazývá vedení dobrovolníků jako „řízení velmi delikátní 

a náročné sorty“. Uvádí tak deset důleţitých bodů, které by měl vedoucí dobrovolníků 

zohlednit ve svém vedení a stal se tak úspěšným vedoucím dobrovolníků.  
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Zde uvádím některé z nich: 

 mít vizi podloţenou hodnotami 

 vlastnit písemně sepsanou vizi, která odráţí účel organizace 

 vytvořit atmosféru v organizaci, která bude dobrovolníky přijímat 

 mít vytvořený popis práce dobrovolníka 

 sdílet se navzájem, vytvářet vzájemnou spolupráci 

 hodnotit a měřit dosaţené výsledky (Bradner, 1999) 

Rusin dokládá, ţe vedení dobrovolníků je obtíţnější neţ vedení placených 

zaměstnananců, hlavně proto, ţe vedoucí nemá takovou moţnost autority a moci nad 

dobrovolníky, jako je tomu u placených zaměstnanců. Vysvětluje, ţe dobrovolníci 

očekávají, ţe budou moci v organizaci uplatnit svoji kreativitu, nápady, svým způsobem 

mnohdy svými činnostmi organizaci směřují. (Rusin, 1999) 

 

2.4.2 Role koordinátora – vedoucího dobrovolníků 

 Koordinátor má na starost činnost dobrovolníků v organizaci a má tak velmi 

důleţitou roli. Koordinátor by měl být oporou pro dobrovolníky. Jeho úkolem je 

organizovat činnost pro dobrovolníky, kontrolovat a hodnotit jejich činnost. Zároveň by 

měl ukázat, ţe umí řešit potenciální konflikty a problémy dobrovolníků spojené 

s výkonem činnosti v organizaci. Je také určitým prostředníkem mezi ostatními 

zaměstnanci, vedením organizace a dobrovolníky.  Pozice koordinátora by měla být 

vykonávána osobou, která se bude chovat k dobrovolníkům upřímně, nebude jejich 

pomocí nijak opovrhovat apod. (Tošner, Sozanská, 2006) 

Koordinátor dobrovolníků můţe být pozice zastávána jak samotným 

dobrovolníkem, který jiţ v organizaci působí a pomáhá dlouho a můţe tuto 

zodpovědnou roli převzít, anebo jedením z placených zaměstnanců v organizaci. 

(Svatoš, 2006) 

Robert Cummins ve svém článku Leadership For Volunteers: The Way It Is and 

The Way It Could Be zdůrazňuje několik základních úkolů, které by vedoucí 

dobrovolníků měl dodrţovat a aplikovat v procesu vedení dobrovolníků: 
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1. Aktivní naslouchání – tedy podporovat dobrovolníky ve vyjádřeníjejich 

očekávání a představ o jejich působení v organizaci, hodnocení cílů, směru organizace 

apod. 

2. Mentorování – určitý styl podpůrného vedení dobrovolníků, které v sobě 

zahrnuje také snahu o plné vyuţití schopností a moţností dobrovolníků s potřebami 

organizace. 

3. Veřejná diskuze – vedoucí by měl dávat důraz na volný tok informací mezi 

všemi segmenty organizace a dát i prostor dobrovolníkům vyjádřit se v záleţitostech, 

které se týkají všech. 

4. Hodnocení a reflexe – důleţité je si uvědomit, ţe veřejné rozhodování 

podporuje realizaci činností, projektů mnohem více neţ rozhodování individuální, 

podporovat tak nové dobrovolníky, aby také navrhovali své nápady. (Cummins, 1998) 

Mezi další úkoly koordinátora dobrovolníků s cílem udrţet dobrovolníky 

v organizaci dlouhodoběji zařazuje Svatoš například:  

 doporučit, kde by dobrovolníci mohli být v organizaci efektivně 

vyuţiti,  

 organizuje případné poděkování a ohodnocení dobrovolníků,  

 zajišťuje kontakt dobrovolníků s placenými zaměstnanci organizace,  

 měl by být obhájcem zájmů dobrovolníků vůči ostatním 

zaměstnancům,  

 učit samotné zaměstnance jak s dobrovolníky jednat,  

 odpovídat za problémy, které jsou spojeny se zapojením 

dobrovolníků v organizaci a řešit případné konflikty, jak mezi 

dobrovolníky, tak mezi dobrovolníky a zaměstnanci. (Svatoš, 

1999:60) 

Popis práce koordinátora dobrovolníků je také ukotvena a oficiálně popsána 

v Národní soustavě kvalifikací, která popisuje různé pracovní pozice v ČR.  

Náplň jeho práce ve vybraných bodech dle Národní soustavy kvalifikací:  
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 analýza přínosu dobrovolníků 

 tvorba struktury činností dobrovolníků v organizaci, určování jejich 

pravomocí a odpovědnosti za příslušné oblasti 

 plánování a příprava dobrovolnictví v organizaci 

 evaluace dobrovolnictví  

 individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a 

oceňování
6
 

 

                                                 

6
 Zdroj: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-752-Koordinator_dobrovolniku/revize-

1182/kvalifikacni-standard 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-752-Koordinator_dobrovolniku/revize-1182/kvalifikacni-standard
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-752-Koordinator_dobrovolniku/revize-1182/kvalifikacni-standard
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Shrnutí teoretického rámce 

V teoretickém konceptu práce jsem se pokusila představit a poukázat na  

jednotlivé pojmy a základní problémy, se kterými budu dále ve svém výzkumu pracovat 

a prověřovat a zároveň je rozšiřovat o další jevy, skutečnosti, které se mohou s tématem 

procesu vedení lidí pojit.   

Zjištěný dosavadní stav teoretického poznání mi pomohl ujasnit si, jaké budu mít 

cíle práce, jaké výzkumné otázky mi pomohou daných cílů dosáhnout a také mi pomohl 

poukázat na moţné souvislosti mezi jednotlivými tématy, které mohu dále ve svém 

výzkumu rozvést a vzájemně porovnávat. 

 Vedení lidí je proces, zahrnující komplex mnoha činností, které jsou 

vykonávány kompetentní osobou. Lidské zdroje v organizacích občanského sektoru 

jsou jejich nedílnou součástí a je velmi důleţité se o tyto zdroje starat. Způsoby, jakými 

lze provádět kaţdodenní vedení lidí, je mnoho. Vţdy záleţí na osobě samotného 

vedoucího, jaký styl uplatní, jak bude se svými podřízenými jednat. Proces vedení lidí 

by tak neměl být opomíjen ani v organizacích občanského sektoru, které se liší svoji 

podstatou od ostatních organizací sektoru ziskového a státního.  

 Organizace občanského sektoru se liší mimo jiné právě typem pracovníků, kteří 

v nich pracují. Jde o klasické zaměstnance a dobrovolníky, kteří práci pro organizaci 

vykonávají z vlastní vůle a zdarma. Tento zdroj lidské práce je mnohdy pro NNO 

klíčový a to jak po stránce finanční, tak právě jako zdroj další pracovní síly, která 

poskytované sluţby můţe obohatit. Je proto velmi důleţité, aby vedení organizace 

vědělo, jak k takovému typu pracovníků přistupovat a udrţet si je co nejdéle. Je zde 

tedy velmi důleţitá práce s motivací jak ze strany samotného dobrovolníka, který do 

organizace přichází, tak i přístup stávajících lidí v organizaci a hlavně člověka, který za 

tento přístup zodpovídá.  

 Mnou zvolené téma vedení lidí v NNO tak chce prozkoumat, jak je proces 

vedení lidí chápán samotnými vedoucími pracovníky, jaké jednotlivé přístupy vedení 

k oběma typům pracovníků v jednotlivých nestátních neziskových organizacích 

uplatňují, pouţívají. Celá práce je tak postavena na pohledu vybraných vedoucích 

pracovníků, nikoli jejich podřízených.  



43 

 

3. EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 Metodologie výzkumu 

Vzhledem k vymezení mého tématu diplomové práce jsem si vybrala 

kvalitativní výzkumný design. Vzhledem ke stanoveným výzkumným otázkám, které se 

ptají na to, jak funguje proces vedení lidí v organizaci z pohledu vybrané skupiny 

aktérů, je volba tohoto výzkumného designu nejvhodnější. Výzkumné otázky jsou 

nastaveny tak, abych získala o výzkumném tématu více podrobných informací, tedy, jak 

konkrétně proces vedení lidí funguje v praxi, jaké oblasti činností ho vytváří, jaký 

význam má tento proces apod. avšak vţdy z pohledu vybraných respondentů. Tento 

výzkumný design mi tak umoţňuje získat zajímavý pohled vybraných aktérů na různé 

aspekty procesu vedení lidí v organizacích nestátního neziskového sektoru.  

Kvalitativní výzkumný design je dle Hendla popisován jako typ výzkumu, který 

výzkumníkovi umoţňuje průběţně měnit či doplňovat otázky podle potřeby a cílů 

výzkumu. Proto se tento typ výzkumu povaţuje za pruţný, má cirkulární průběh, nikoli 

lineární, přesně nastavený jako tomu je u kvantitativního designu. (Hendl, 2005) 

Při pouţití tohoto typu výzkumného designu je velmi důleţité si uvědomit, ţe 

není moţné dané výsledky zobecňovat a generalizovat. Vţdy je potřeba vědět, ţe dané 

výsledky, které zde uvádím, ukazují pouze na to, jak určitá skupina respondentů/aktérů 

nahlíţí na proces vedení lidí a jakým způsobem k němu přistupují. Avšak i takové 

výsledky mohou být přínosem pro zjištění nových informací o zkoumaném problému a 

inspirací pro další výzkumníky, kteří mohou daný výzkum rozšířit.  

 

3.1.1 Cíle a výzkumné otázky 

Pro svou práci jsem si vytyčila čtyři hlavní cíle popisného charakteru: 

 Popsat fungování procesu vedení zaměstnanců a dobrovolníků v 

nestátní neziskové organizaci z pohledu vybraných vedoucích pracovníků. 
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 Zjistit odlišnosti a specifika vedení jednotlivých typů pracovníků v 

nestátníchneziskových organizacích, tedy placených zaměstnanaců a 

dobrovolníků.  

 Zjistit, s jakými činnostmi si vybraní vedoucí pracovníci vedení lidí 

spojují, jaký význam procesu předávání vize, motivování lidí a získávání 

jejich oddanosti a angaţovanosti v nestátních neziskových organizacích 

přisuzují a jaká v něm shledávají specifika? 

 Zjistit, jaký mají vybraní vedoucí pracovníci názor na dobrovolnictví jako 

další zdroj lidské práce v organizaci. 

 Cíle práce se tak snaţí zjistit, jak vybraná skupina vedoucích pracovníků 

přistupuje k procesu vedení lidí, jakým způsobem ho uplatňují a případně proč takovým 

způsobem.  

 Jedním z důvodů zaměření se na tyto cíle je i snaha poskytnout určitá 

doporučení vedení ostatních nestátních neziskových organizací, které se doposud tímto 

tématem příliš nezabývala z různých důvodů a uvítají praktické rady k tématu 

efektivního vedení svého týmu lidí. 

 Propojení stanovených cílů práce se studovaných oborem studia občanského 

sektoru shledávám i mimo jiné v té skutečnosti, ţe vedení lidí v neziskových nestátních 

organizacích je velmi důleţité téma, které velkou měrou přispívá k efektivnosti práce 

organizace a tím tak pomáhá dosahovat vytyčených cílů a vizí neziskových organizací. 

Nemalou měrou koncept vedení lidí přispívá také k dlouhodobé udrţitelnosti organizací 

občanského sektoru. Ţádná nezisková organizace si nepřeje neustálou fluktuaci svých 

zaměstnanců a většina z nich alespoň občas vyuţije nějaký typ dobrovolnické práce. Je 

tedy důleţité vědět, jak s takovým typem pomoci zacházet a jak správné vedení lidí 

v organizaci můţe vést i ke klidné a pohodové atmosféře. 

Vzhledem k výběru kvalitativně orientovaného designu výzkumu je důleţité 

orientovat se dle výzkumných otázek, které mi pomohou získat odpovědi, které mi 

pomohou dosáhnout cílů práce. 

Na základě cílů práce jsem si vygenerovala 4 výzkumné otázky: 
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1.  Jaký význam přisuzují procesu vedení lidí vedoucí pracovníci v NNO a 

s jakými činnostmi a specifiky si daný proces spojují? 

Tato otázka je zaměřená na pohled nebo názor vedoucích pracovníků na proces 

vedení lidí. Co pro ně samotné představuje tento proces, zda ho například povaţují za 

významnou součást, která můţe pozitivně přispívat chodu celé organizace, nebo 

naopak. Jaké činnosti si pojí vedoucí pracovníci s tímto procesem předávání vize, 

motivování lidí a získávání jejich oddanosti a angaţovanosti. Jaká shledávají specifika 

v tomto procesu v nestátních neziskových organizacích.  

2. Jaké nástroje pro vedení lidí vedoucí pracovníci v nestátních neziskových 

organizacích vyuţívají? 

 Tato otázka hledá odpověď na konkrétní nástroje či metody vedení lidí přímo 

pouţívané ve vybrané organizaci samotnými vedoucími pracovníky. 

3. Jaké rozdíly v procesu vedení placených zaměstnanců a dobrovolníků 

shledávají vedoucí pracovníci v organizaci? 

Otázka zaměřená na rozdíly v rámci procesu vedení placených zaměstnanců 

oproti dobrovolníkům v organizaci. Jaké odlišnosti v procesu vedení lidí identifikují, 

popřípadě jaké jsou další moţné problémy spojené s odlišnými typy pracovníků v jedné 

organizaci. 

4. Jak hodnotí vedoucí pracovníci dobrovolnickou práci v organizaci a jaké 

činnosti zahrnují do procesu vedení dobrovolníků? 

Otázka zaměřující se na to, jaké výhody či nevýhody dobrovolnické práce vedoucí 

pracovníci sami shledávají. Zda ji rádi vyuţívají a představuje pro ně další efektivní 

zdroj lidské práce, či je to pro ně naopak časová, finanční zátěţ apod. Otázka také 

zahrnuje samotný názor vedoucích pracovníků na dobrovolnictví obecně a konkrétně, 

jak oni sami vedou své dobrovolníky.   

Zde je důleţité si vymezit samotnou dobrovolnickou činnost, na kterou se budu ve 

svých otázkách na respondenty zaměřovat a dotazovat. Vzhledem k velmi širokému 
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rozpětí typů a forem dobrovolnických činností
7
 jsem se rozhodla omezit 

dobrovolnickou činnost z hlediska vymezení času, tedy ve své práci budu reflektovat 

vedení takových činností dobrovolníků, které jsou vykonávány v NNO dlouhodoběji, 

nikoli ve formě jednodenní – dvoudenní výpomoci při organizaci jednorázových akcí.  

Tedy jak definuje Tošner: jde o dobrovolnou sluţbu, pomoc vykonávanou 

dlouhodobě a pravidelně. (Tošner, Sozanská, 2006) 

Na tomto typu dlouhodobé dobrovolnické činnosti budu moci poukázat, jakým 

způsobem se s dobrovolníky v organizaci pracuje, jak k nim vedení přistupuje, jak jsou 

v organizaci dál rozvíjeni, apod. Z jednorázové výpomoci dobrovolníků na různých 

akcích organizací by tyto skutečnosti nebyli nijak zvlášť vypovídající.  

 

3.1.2 Cílová skupina a výzkumný vzorek 

 Cílovou skupinou pro realizaci výzkumu jsou nestátní neziskové organizace 

různých oblastí zájmů, činností a také různých právních forem: občanská sdruţení, dnes 

jiţ spolky, obecně prospěšné společnosti, či církevní společnosti. Záběr širšího rozpětí 

různých typů NNO (z hlediska právní formy, velikosti organizace, apod.) není 

vzhledem ke stanoveným cílům práce tak podstatný. Důleţité je vymezení výzkumného 

vzorku – aktérů, jejichţ názor na proces vedení lidí mě zajímá. Společné pojítko (avšak 

předem nazamýšlené) všech zapojených organizací je, ţe všechny organizace pracují s 

lidmi/klienty, poskytují tedy různé formy sociálních sluţeb – péče o seniory, programy 

pro děti a mládeţ, podpora rodiny apod.  

 Všechny zapojené organizace ve výzkumu jsou v tabulce č. 2., kde jsou dále 

uvedeny informace, jako je sídlo organizace, počet zaměstnanců a dobrovolníků a popis 

samotného výzkumného vzorku, tedy respondentů, kteří se mnou provedli rozhovor a 

jejichţ odpovědi jsou pak dále analyzovány a interpretovány.  

 

                                                 

7
viz. Dělení dobrovolnické činnosti, kapitola: Dobrovolnická činnost v NNO.  
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TABULKA 2: CÍLOVÁ SKUPINA VÝZKUMU – VÝZKUMNÝ VZOREK  

Organizace Sídlo  Právní 

forma 

Počet 

zaměstnanců 

Počet 

dobrovolní

ků 

Výzkumný 

vzorek 

Občanské 

sdruţení 

Salinger 

Hradec 

Králové 

o.s. Cca 70 20 Ředitelka 

organizace 

Koordinátorka 

dobrovolníků/zást

upkyně vedoucí, 

Vedoucí střediska 

Prostor Pro Hradec 

Králové 

o.p.s. Cca 20 8 Vedoucí 

rodinného centra 

Koordinátorka 

dobrovolníků 

YMCA HK Hradec 

Králové 

o.s. 4 70 Vedoucí 

informačního 

centra pro 

mládeţ/koordinát

or dobrovolníků 

Oblastní 

Charita 

Rychnov 

nad 

Kněţnou 

Účelové 

zařízení 

církví 

Cca 20 2 Ředitelka 

organizace 

Vedoucí 

zdravotního 

úseku 
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HESTIA Praha z.s. 11 60 Manaţerka 

organizace 

Koordinátorka 

dobrovolníků 

Zdroj:autorka 

 

 Výzkumný vzorek byl vybírán na základě účelového výběru. 

  „Účelový výběr je zaloţený pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo 

být pozorováno a o tom, co je moţné pozorovat.“ (Disman, 2002:112) 

 Hlavním účelem bylo získat bohatá, důvěryhodná data o zkoumaném problému. 

Proto, aby mohl být účelový vzorek ohraničen a zároveň byl dosti bohatý a dokázal mi 

poskytnout validní data vztahující se k mým výzkumným otázkám, musela jsem si 

stanovit určitá kritéria samotného výběru výzkumného vzorku. 

1. kritérium: vzorek je vybírán z řad pracovníků v nestátních neziskových 

organizacích  

 Je jasné, ţe pro získání informací o fungování procesu vedení lidí v nestátních 

neziskových organizacích bylo nezbytné kontaktovat vţdy a jenom pracovníky, kteří 

pracují v nestátních neziskových organizacích. 

2. kritérium: vybíraní respondenti jsou pracovníci, kteří jsou ve vedoucích 

/manaţerských/ koordinátorských pozicích 

 Druhé kritérium je klíčové pro získání validních informací o zkoumaném 

problému. Do vzorku tak byli vybíráni respondenti, kteří jsou v organizaci ve vedoucí 

pozici. Znamená to tedy, ţe mají přidělený určitý počet podřízených pracovníků, tedy ať 

uţ se jedná o placené zaměstnance, či dobrovolníky. Vzhledem k různému nastavení 

pracovních pozic a jejich názvů v nestátních neziskových organizacích, byli do vzorku 
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zařazení respondenti s různými pracovními pozicemi, tedy od ředitele, manaţera, přes 

vedoucího programu aţ po koordinátora dobrovolníků.  

3. kritérium: vybíraní respondenti přichází do pravidelného kontaktu s oběma typy 

pracovníků, jak s placenými zaměstnanci, tak s dobrovolníky 

 Třetí kritérium má zaručit, ţe součástí vybraného vzorku jsou respondenti, kteří 

přichází do kontaktu s oběma typy pracovníků v organizaci. Tedy jsou schopni podat 

informace o tom, zda shledávají nějaké rozdíly ve vedení u placených zaměstnanců a 

dobrovolníků a třeba tyto přístupy vedení vzájemně porovnat. 

 Pro samotné určení výběrové struktury vzorku jsem také vyuţívala metodu 

sněhové koule, Jde o metodu získávání výzkumného vzorku od tzv. informátorů, tedy 

jiţ zapojených osob ve výzkumu, kteří doporučí další vhodné respondenty. (Hendl, 

2005) 

 Stejně tak jsem vyuţila důleţité role tzv.gatekeepra – tedy osoby (Hendl, 2005), 

která mi umoţnila přístup do některých organizací a snáze jsem pak získávala kontakty 

či domlouvala osobní schůzku přímo s vedoucími pracovníky organizací.Taktéţ jsem 

vyuţívala kontaktů, které jsem získala v rámci absolvování praxe v nestátních 

neziskových organizacích při studiu.  

 Samotný proces sběru dat byl ukončen aţ v momentě, kdy jsem byla 

přesvědčena, ţe jsem veškerá důleţitá data získala a během dalšího sběru dat by tak 

docházelo k jejich opakování. Celkem se mi tak podařilo provést rozhovory s deseti 

respondenty, kteří zaujímají různé pracovní pozice. Podmínkou pro výběr bylo, aby 

kaţdý z těchto respondentů byl kompetentní k vedení svěřeného počtu podřízených a 

přicházel do kontaktu jak s placenými zaměstnanci, tak dobrovolníky.   

  

3.1.3 Sběr dat 

 Vzhledem k zaměření designu výzkumu a tématu práce jsem vybrala jako 

metodu sběr dat polo - strukturované rozhovory neboli rozhovory s návodem.  
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 „Rozhovor pomocí návodu pomáhá udrţet zaměření rozhovoru, ale dovoluje 

dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti.“ (Hendl, 2005: 174) 

 Tuto metoda sběru dat jsem vybrala proto, aby mi umoţňovala klást otázky 

respondentům v různém pořadí, doplňovat si improvizační otázky podle dané situace a 

průběhu rozhovoru.Tento typ rozhovoru, vzhledem k jeho předem sepsané struktuře, 

bezpečně umoţňuje poloţení všech podstatných otázek, které jsem si předem připravila 

tak, aby odpovídaly na jednotlivé výzkumné otázky.  

 Samotná struktura předem připravených otázek byla sestavena v souladu s 

danými výzkumnými otázkami. Tímto způsobem jsem vytvořila vţdy ke kaţdé 

výzkumné otázce minimálně další tři podotázky. Pro vytvoření samotné struktury 

rozhovoru mi pomohl i malý předvýzkum. Vyzkoušela jsem si průběh rozhovoru 

s jedním respondentem nanečisto. Mohla jsem tak zjistit, které otázky by byly pro 

budoucí respondenty nesrozumitelné nebo by nabízely více moţných odpovědí. 

 Jednotlivé podotázky v rozhovoru jsem si dále roztřídila do čtyř dílčích témat 

dle výzkumné otázky, na kterou jsou zaměřeny:  

1. charakteristika procesu vedení lidí a osoby leadera  

2. praktická stránka procesu vedení lidí  

3. rozdíly mezi pracovníky v přístupech vedení  

4. hodnocení dobrovolnické práce vedoucími 

  

 Struktura rozhovoru s návodem: 

 Úvodní otázky: 

 Na jaké pozici zde pracujete? 

 Kolik podřízených máte pod sebou? 

1VO – Téma: charakteristika procesu vedení lidí a osoby leadera 
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Jak chápete proces vedení lidí?
8
 

V čem je podle Vás vedení lidí v NNO specifické?  

Proč je podle vás důleţité tvrzení, ţe správné vytyčení vize, poslání a cílů 

organizace pomáhá vedení v organizaci vést své podřízené? 

Jaký názor máte na tvrzení, ţe význam vedení lidí v NNO je často opomíjen a 

kaţdý si můţe v organizaci dělat, co chce? 

Jak by podle Vás měl vypadat dobrý vedoucí/leader? 

Jaké pozitivní dopady můţe mít správné vedení lidí v organizaci? 

 

2VO – Téma: praktická stránka procesu vedení lidí 

Co máte na starost jako vedoucí pracovník? 

popř. Co máte na starost jako vedoucí pracovník ve vztahu ke svým podřízeným? 

V jaké roli přistupujete ke svým podřízeným při výkonu svých povinností? 

Jaký konkrétní styl vedení tak uplatňujete? A proč?
9
 

Jaký máte názor na ovlivňování výkonu podřízených prostřednictvím motivačních 

stimulů? 

Jakým způsobem utváříte osobní kontakt – vztah se svými podřízenými? 

                                                 

8
 Tato otázka v praxi často vyţadovala poloţení dalších podotázek: např. s jakými činnostmi si 

proces vedení lidí spojujete? Co se Vám asociuje s pojmem vedení lidí? 

9
K této otázce v praxi moc nedocházelo, protoţe respondenti většinou popsali svůj styl vedení jiţ u 

předchozí otázky. Tato otázka navíc vyţadovala větší teoretické znalosti respondentů o charakteristikách 

jednotlivých stylů vedení (viz. kapitola Styly vedení), kterými disponovali jenom někteří respondenti. 

Proto je tak uplatňovaný styl vedení často popisován právě z pohledu otázky v jaké roli přistupují 

respondenti ke svým podřízeným a také jakým způsobem utváří osobní kontakt s podřízenými. 
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Jaké řešíte nejčastější konfliktní situace? 

 

3VO – Téma: rozdíly/konflikty mezi pracovníky 

Jaké shledáváte rozdíly ve vedení placených zaměstnanců oproti dobrovolníkům? 

Můţou z případných rozdílů mezi pracovníky plynout nějaké potíţe?
10

 

Jaké činnosti jsou důleţité pro vedení dobrovolníka v organizaci? 

 

4VO – Téma: přístup vedoucího k dobrovolnické práci 

Co pro vás osobně jako vedoucího pracovníka představuje dobrovolnická práce? 

Jaké shledáváte výhody dobrovolnické práce v organizaci? 

Jaké shledáváte nevýhody dobrovolnické práce v organizaci? 

 

 Ze strany všech zapojených respondentů, jsem se setkala vţdy s milým přijetím 

a zájmem o moji diplomovou práci.Samotný průběh všech rozhovorů tak proběhl bez 

problému. Všichni respondenti byli předem dotázáni ke svolení o nahrávání na diktafon 

pro potřebu dalšího zpracování. Vţdy také proběhlo ujištění ohledně anonymity jejich 

osoby.Také jsem vţdy všem respondentům nabízela zaslání hotové práce k nahlédnutí a 

setkala se vţdy s pozitivní reakcí a zájmem o poskytnutí hotové práce. 

Doba trvání rozhovorů se pohybovala kolem 25 – 40 minut.  

                                                 

10
Tato otázka se mnohdy transformovala do otázky, jaký mají podle Vás mezi sebou vztah placení 

zaměstnanci a dobrovolníci ve Vaší organizaci, neřešíte nějaké konfliktní situace? A to z toho důvodu, ţe 

někteří respondenti neshledávali rozdíly ve vedení placených zaměstnanců a dobrovolníků, dotaz byl tedy 

zaměřen na to, zda aspoň z tohoto pohledu neevidují vedoucí pracovníci moţné konfliktní situace, které 

třeba musí řešit.  
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Samotný přepis rozhovoru byl proveden vţdy co nejdříve po provedení 

rozhovoru. Transkripci jsem provedla doslovnou tak, abych dále mohla s textovým 

materiálem pracovat právě při otevřeném kódování.  

 

3.1.4  Zpracování dat 

 Pro analýzu získaných dat jsem vyuţila analytickou metodu pouţívanou v  

zakotvené teorie. Zakotvenou teorii můţeme vysvětlit jako „neustále porovnávající 

metodu analýzy.“ (Strauss, Corbinova, 1999: 43)  

 Dochází tak k neustálé práci s empirickým materiálem, dochází k jeho 

porovnávání, kategorizaci, třídění. (Hendl, 2005) 

 Pro odkrývání získaných dat směrem k jejich interpretaci se pouţívají v rámci 

zakotvené teorie tři typy kódování. Jedním ze způsobů jak analyzovat data je otevřené 

kódování, které je zaloţeno na principu kategorizace dat, tedy spojení podobných jevů, 

témat, pojmů pod jednu společnou kategorii, dále se těmto kategoriím přiřazují různé 

vlastnosti a tak se vytváří ucelený, konkrétní text. (Švaříček, Šeďová, 2007) 

 Tato metoda analýzy dat je hojně vyuţívaná při pouţití kvalitativního designu 

výzkumu pří vyuţití metody sběru dat pomocí rozhovorů a pro účel mého výzkumu v 

rámci diplomové práce je dle mého názoru analýza dat pomocí otevřeného kódování 

nejvhodnější respektive postačující pro zjištění všech důleţitých informací, které budou 

součástí interpretace provedených rozhovorů. 

 Během celého procesu analýzy a následné interpretace nasbíraného materiálu 

jsem pouţívala další obecné analytické metody, jako je například technika konstantní 

komparace. Tedy jak při sběru dat, tak při samotné analýze mi mnohdy pomohla 

průběţná komparace, tedy porovnávání a hledání rozdílů či naopak souvislostí mezi 

jednotlivými případy, jevy, ať uţ na úrovni kódovaných fragmentů z rozhovorů či 

následná komparace jednotlivých kategorií.  
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 „Jednoduše jde o to, ţe v průběhu analýzy jsou prováděna neustálá porovnávání, 

hledají se podobnosti a rozdíly, a to na všech rovinách práce s daty.“ (Švaříček, Šeďová, 

2007: 223) 

 

3.1.5 Ukázka procesu kódování a kategorizace nasbíraných dat 

 Pro větší představu a také pro určitou průhlednost procesu kódování a následné 

kategorizace předkládám ukázky z provedených rozhovorů. Části jsou vybrané tak, aby 

demonstrovaly informace ve vztahu ke zkoumaných otázkám výzkumu. 

 Jednotlivé úryvky jsou tedy graficky odlišeny a doplněny o kódy, které jsou 

přiřazovány na základě významů vybraných fragmentů z rozhovorů.  Poté jsou v tabulce 

č. 3 uvedeny názvy kategorií, které jsou syceny jednotlivými kódy. 

Ukázka rozhovor č.1: 

V čem je podle vás vedení lidí v NNO specifické? 

„No to já nevím, ale asi určitě je to třeba takový jiný neţ u klasický firmy, ţe asi 

se nejede jenom na ten zisk a motivace lidí je tady silnější a taky se s tou motivací pak 

NE ZISK, SILNÁ MOTIVACE pracuje třeba jinak neţ ve firmě. Je tady silnější, dělám 

to, protoţe chci, vidím v tom smysl, nedělám to jen pro ty peníze třeba 

DŮLEŢITÝSMYSLPRÁCE. Ale u nás to je vše formou diskuze REŠENÍ 

DEMOKRATICKY, tedy ţe kaţdý vedoucí si má na starost svoje věci DELEGACE 

PRAVOMOCÍ a pak se disktuje, není to příkazem, rozkazem.“  

Ukázka rozhovor č. 2: 

Jak chápete proces vedení lidí? 

„Já úplně jsem zastáncem takového zdravého mixu. Demokraticko – liberálně – 

autoritativního přístupu. Přesně nedokáţu říct co je pro mě top. Musí být jistá dávka 

autority. Je to pro mě hlavně o komunikaci. KOMUNIKACE Ředitel, vedoucí musí těm 

lidem pod sebou dát jasnou vizi, DÁVAT VIZI kam chce jít a z té vize oni pak mohou 

táhnout ty svoje střediska, VIZE = SMĚR se svoji vizí ale stále společně podle směru 
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organizace. Někdy člověk musí zasáhnout, je to pro mě o komunikaci, hledání 

kompromisů, bavit se o věcech společně,DISKUZE ale mám hranice přes který já nejdu, 

a je tam ta role posledního rozhodnutí vedoucího HRANICE, POSLEDNÍ 

ROZDHONUTÍ. Měl by to být leader, vede je někam, ale s jistou dávkou demokracie. 

DEMOKRACIE = VEDENÍ Takhle to já mám.“ 

Ukázka rozhovor č.3: 

 Jaké shledáváte rozdíly mezi vedením dobrovolníků a placených zaměstnanců? 

„Myslím, ţe mám s obojím jiţ poměrně velké zkušenosti a rozdíl neshledávám. 

NENÍ ROZDÍL. Respektive často se setkávám s názory odjinud, kde mají problém 

s vedením dobrovolníků, protoţe k nim přistupují jako k „drahocenným pokladům“ 

s tím, ţe “po nich přece nemohou nic ţádat, kdyţ to dělají dobrovolně bez nároku na 

odměnu.“PROBLÉM = DĚLÁNÍ VELKÝCH ROZDÍLŮ Tento názor nesdílím. Kaţdý 

občan se můţe svobodně rozhodnout, SVOBODNÁ VŮLE zda dobrovolníkem bude či 

nikoli a poté má výběr mezi mnoha oblastmi, potaţmo organizacemi, činnostmi, délkou, 

náročností apod. MOŢNOST VÝBĚRU – v Praze to platí dvojnásob. Zájemce o 

dobrovolnictví se u nás můţe i v průběhu příprav rozhodnout, MOŢNOST 

ROZHOUDNOT SE ţe se dobrovolníkem nestane. V bodě, kdy ovšem situace došla tak 

daleko, ţe podepíše dobrovolnickou smlouvu, tak se zavazuje k jejímu plnění se vším 

všudy. Od této chvíle jiţ rozdíly ve vedení placených zaměstnanců oproti dobrovolníkům 

nevidím.DODRŢOVÁNÍ PRAVIDEL, SMLOUVA  Finanční odměna přece není jediný 

důvod, proč lidé něco dělají - dobrovolnictví skýtá velké mnoţství nefinančních odměn.“ 

BEZ PLATU NEZNAMENÁ, ŢE SE K NĚMU BUDU CHOVAT JINAK 

 Ukázka rozhovor č. 4: 

 Jak by podle Vás měl vypadat dobrý leader? 

„Pro mě je nejdůleţitější, měl by být pravdomluvný a upřímný UPŘÍMNOST, kdyţ 

se něco děje hned to řešit ŘEŠIT HNED PROBLÉMY a snaţit se si to vykomunikovat 

KOMUNIKACE. Přistupovat ke všem spravedlivě. SPRAVEDLNOST Snaţit se nějak 

odměnit za dobrou práci. UMĚT MOTIVOVAT Hlavně aby kaţdý veděl co má dělat a 

bylo to jasně daný.“PŘEHLEDNOST, INFORMOVANOST 
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Ukázka rozhovor č. 5: 

Jaký máte názor na ovlivňování výkonu podřízených pomocí motivačních 

stimulů?  

„Motivace je hodně důleţitá, kdyţ ten tým je spokojenej, odráţí se na to jeho 

práci. SPOKOJENÝ PRACOVNÍK = KVALITNÍ PRÁCE Takţe pochvala POCHVALA, 

taky odměny za práci zvlášť ODMĚŇOVAT, taky máme společný setkávání – vánoční 

večírek apod. taky teambuilding. NEFORMÁLNÍ SETKÁVÁNÍ Máme zájem jeden o 

druhého.“ ZÁJEM O SEBE NAVZÁJEM 

 Ukázka rozhovor č. 6:  

Co pro Vás představuje dobrovolnická práce? 

 „Já to beru podle sebe, taky jsem sama dělala dobrovolníka ZKUŠENOST 

JAKO DOROVOLNÍK, pro mě to bylo příleţitost seznámit se s praxí SPOJENÍ S PRAXÍ 

a vyuţít volný čas VYUŢÍTÍ VOLNA a bylo to pro mě i cesta k zaměstnání.ZÍSKÁNÍ 

ZAMĚSTNÁNÍ Myslím ţe by to měli studenti více vyuţívat. „DOPORUČENÍ PRO 

STUDENTY 

 Ukázka rozhovor č. 7: 

 Shledáváte nějaké rozdíly ve vedení zaměstnanců a dobrovolníků? 

 „Já si myslím, ţe tam rozdíl v tom vedení je. V tom, ţe my je musíme víc 

motivovat VÍC MOTIVOVAT, jinak by tam nebyli, taky ten vztah není tak hierarchický 

MENŠÍ HIEARCHIE.Myslím si, ţe dobrovolníka nemůţeme vyţadovat moc povinností, 

aby se nám neodradil, neodešel. Nesmíme je moc svazovat.“ NELZE DÁVAT MOC 

PRAVIDEL 

 Ukázka rozhovor č. 8: 

Napadá vás nějaká nevýhoda dobrovolnictví v organizaci? 

„Problém jenom s tím, ţe po dobrovolníkovi nemůţete chtít to, co po pracovníku 

placeném NELZE POŢADOVAT TOLIK, ale to je tak, ţe stále výhody převyšují. 
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DOBROVOLNICTVÍ JE STÁLE VÝHODA Taky je tam nevýhoda ta, ţe je jistota u 

placených ţe pokud něco nenastane tak je o tu činnosti krouţek postaráno, ale u 

dobrovolníka nikdy nevíte, na jak dlouho to bude a tak. NEJISTOTA, NESTABILITA“  

Ukázka rozhovor č. 9: 

Jaký pozitivní dopady můţe mít vedení lidí v organizaci? 

„No, je to přínos, myslím si, ţe i ti klienti, se tu taky mohou cítit dobře,DOBŘE 

PRO KLIENTY vidí, ţe jsou pracovníci motivovaní. Kaţdej má třeba nějaký dotazy, ví 

kde se zeptat JASNO, spory jsou rychle řešeny, není tolik konfliktů. MÉNĚ 

KONFLIKTŮ, ROZDĚLENÍ ROLÍ A taky podřízení mají ve mně tu oporu, dám radu, 

rozhodnu za ně s tou zodpovědností ROZDĚLENÁ ZODPOVĚDNOST nějaké záleţitosti 

apod.“ 

Ukázka rozhovor č. 10: 

 Jak utváříte osobní kontakt s podřízenými? 

„Porady PORADY, pak máme různé společné akce, taneční odpoledne, 

SPOLEČNÉ AKCE nebo i při těch přípravách, snaţím jim pomáhat, tak u toho 

povídáme a tak. NEFORMÁLNÍ KONVERZACE PŘI PŘÍPRAVÁCH Takţe i to 

neformální setkávání, jednou za rok máme posezení se všemi zaměstnanci. 

PRAVIDELNÉ NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ byla bych ráda, kdyby nějaká akce vznikla i 

přímo od zaměstnanců, tak uvidíme no.“  

 

TABULKA 3: SEZNAM UKÁZKOVÝCH KATEGORIÍ A JEJICH KÓDŮ 

KATEGORIE KÓDY 

Specifika vedení lidí v NNO Ne zisk - vetší motivace pracovníků, důleţitý 

smysl práce, řešení demokraticky, delegace 

pravomocí 

Pojem vedení Komunikace, dávat vizi, diskuze, hranice, 

poslední rozhodnutí, demokracie 
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Chování dobrého leadera  Upřímnost, řešit hned problémy, nastolit 

přehlednost, informovanost, umět motivovat, 

komunikace, spravedlnost 

Motivace pracovníků Důleţitá, spokojený pracovník = kvalitní 

práce,  

Nástroje motivace Finanční odměny, pochvala, neformální 

setkávání, zájem o sebe navzájem 

Význam dobrovolnické práce Spojení s praxí, získání zaměstnání, 

zkušenosti, doporučení pro studenty, vyuţití 

volna 

Nevýhody dobrovolnictví Nejistota, nestabilita, nelze poţadovat tolik, 

dobrovolnictví je stále výhoda 

Význam procesu vedení lidí Dobře pro klienty, jasno, rozdělení rolí, 

rozdělení zodpovědnosti, méně konfliktů,  

Osobní kontakt  Porady, společné akce, neformální konverzace 

při přípravách, pravidelné neformální setkání 

Vedení placených zaměstnanců versus dobrovolníků 

Podkategorie: Není rozdíl Podkategorie: Je rozdíl 

smlouva, pravidla, povinnosti, moţnost 

výběru, moţnost rozhodnout se 

Víc motivovat, nelze dávat tolik pravidel, 

menší hiearchie 

Zdroj: autorka



59 

 

4. VÝSLEDKY 

 V této kapitole uvádím provedenou analýzu a interpretaci zjištěných informací z 

datového materiálu. 

 Výsledky předkládám vţdy dle jednotlivých výzkumných otázek pro lepší 

orientaci. Daná analýza se tak pokouší nabídnout odpovědi na výzkumné otázky. Pro 

lepší ilustraci jednotlivých zkoumaných témat jsou součástí analýzy také úryvky 

z rozhovorů, kde je vţdy zajištěna anonymita respondentů, tedy úryvky jsou citovány 

pod značkami, které jsem přiřadila všem respondentům v tabulce č. 4 a 5.  

  

4.1 Výzkumná otázka: Jaký význam přisuzují procesu vedení 

lidí vedoucí pracovníci v NNO a s jakými činnostmi a specifiky 

si daný proces spojují? 

 Tato výzkumná otázka je zaměřena na názory jednotlivých vedoucích 

pracovníků na samotný proces vedení lidí v NNO a s tím souvisejících témat.  

4.1.1 Chápání procesu vedení lidí 

 Všem respondentům jsem pokládala vţdy stejnou otázku, tedy co si pod 

procesem vedení lidí představují, s čím si ho spojují.  Všichni respondenti odpovídali 

podobným způsobem, kaţdý z nich však uváděl trochu jiné činnosti, které pro ně 

osobně jsou nejpřednější.  

 Důvodem pro uvedení někdy odlišných charakteristik procesu vedení lidí je 

dáno dle pracovní pozice, kterou vybraní respondenti v organizacích zastávají. Tedy 

charakteristikou mého výzkumného vzorku, s ohledem na tuto podotázku, je určitá 

souvislost mezi pracovní pozicí respondenta a jeho charakterizováním činností 

spojených s procesem vedení lidí.  

  Rozhovory byly provedeny jak s vysokým managementem – ředitelem 

organizace, manaţerem, tak středním managementem – vedoucími jednotlivých 
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menších středisek, koordinátory dobrovolníků apod. a v rámci těchto dvou skupin 

respondentů shledávám odlišnosti v jejich odpovědích. 

TABULKA 4: VYSOKÝ MANAGEMENT A CHÁPÁNÍ PROCESU VEDENÍ LIDÍ 

Respondent Pracovní pozice Počet podřízených Chápání procesu 

vedení lidí 

RES1 ředitelka 75 Komunikace, mít 

stejný směr, nutný 

zásah, mít hranice, 

nevytvářet pouze 

diskusní krouţek 

RES2 ředitelka 30 Rozčlenění na úseky, 

neustále ladění, 

podpora lidí 

RES3 manaţerka 81 Vedení organizace 

k naplnění plánu, cílů, 

rozhodování, kontrola 

dílčích činností 

pracovníků 

RES4 vedoucí pobočky a 

informačního centra 

74 Organizace práce, 

připomínání cíle 

organizace 

Zdroj: autorka 

V tabulce č. 4 jsou pro větší přehlednost uvedeny mé interpretace odpovědí 

vedoucích pracovníků nejvyššího managementu dané organizace. Od toho se odvíjí i 

vyšší počet podřízených. Jak můţe být z tabulky č. 4 patrné, odpovědi respondentů jsou 

dle mého názoru racionálněji a realističtěji laděné. Jakoţto jedni z hlavních zástupců 

organizace se více zaměřují na to, aby organizace fungovala jako celek, proto uvádí 

činnosti spojené více s plánováním, určitou autoritou, rozčlenění na úseky.  Tento fakt 

můţe vyplývat i z méně častého kontaktu se všemi svými podřízenými. Zástupci 
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vysokého managementu nemohou být přítomni u všech svých činností organizace, tudíţ 

delegují některé své pravomoci na vedoucí dílčích středisek a program. 

Shledávám určité odlišnosti u odpovědí uvedených vedoucími jednotlivých částí 

organizací, kteří mají pod sebou menší počet podřízených. Jejich odpovědi souvisí 

s jejich častějším, mnohdy kaţdodenním, kontaktem s podřízenými, dochází tam 

k většímu osobnímu vztahu – kontaktu neţ je tomu u vedoucích vyššího managementu. 

Z tohoto důvodu jsou nejčastější odpovědí těchto vedoucích: kaţdodenní komunikace, 

řešení vzniklých problémů, zaměření se na přímou motivaci pracovníků i neformálnější 

komunikaci obecně.  

Konkrétní interpretace odpovědí respondentů jsou uvedeny v tabulce č. 5: 

 

TABULKA 5: STŘEDNÍ MANAGEMENT A  CHÁPÁNÍ PROCESU VEDENÍ LIDÍ 

Respondent Pracovní pozice Počet podřízených Chápání pojmu 

vedení lidí 

RES5 Vedoucí střediska 11 Nestálá komunikace, 

motivace, zpětná 

vazba 

RES6 Zástupkyně vedoucí 

střediska, 

koordinátorka 

7 Ohled na tým lidí a 

jeho vedení, 

komunikace 

RES7 Vedoucí programu 7 Zpětná vazba, 

komunikace, 

směřování 

RES8 Koordinátorka 

dobrovolníků 

12 Neustálá motivace, 

komunikace, 

koordinace činnosti, 

zodpovědnost 

RES9 Vedoucí zdravotního 12 Tmelení kolektivu, 
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úseku kontrola činností, 

komunikace 

RES10 Koordinátorka 

dobrovolníků 

25 Motivace, podpora, 

rada, supervize 

Zdroj:autorka 

 Obecně lze však uvést, ţe mezi hlavní charakteristiky spojované s procesem 

vedení lidí respondenti uvádí: organizaci práce, podporu, motivaci, komunikaci a 

udávání stejného směru nebo vize pracovníkům.  

 „Musí těm lidem pod sebou dát jasnou vizi, kam chce jít a z té vize oni pak 

mohou táhnout ty svoje střediska, se svoji vizí ale stále společně podle směru 

organizace. Někdy člověk musí zasáhnout, je to pro mě o komunikaci, hledání 

kompromisů, bavit se o věcech společně, ale mám hranice, přes který já nejdu, a je tam 

ta role posledního rozhodnutí vedoucího. Měl by to být leader, vede je někam, ale 

s jistou dávkou demokracie. Takhle to já mám.“ (RES1) 

„Vedení lidí, vybaví se mi podpora, kontrolovat, směřování lidí, dávání zpětný 

vazby.“ (RES7) 

 Vzhledem k tomu, ţe vybraní respondenti uváděli jako činnost patřící do 

procesu vedení lidí udávání stejného směru, zajímalo mě, zda potrvdí ten fakt, ţe je 

důleţité, aby měla organizace stanovenou svou vizi, poslání nebo cíle své práce. 

Všichni respondenti se jednomyslně shodli na tom, ţe existence vytyčené vize, či 

poslání organizace můţe velmi pomoci vedoucím vést své podřízené, protoţe jim to 

udává směr a mohou je tímto i motivovat. Také zvláště v období různých krizí můţe 

existence vize pomoci. Význam vize přikládají vedoucí pracovníci také z důvodu jistoty 

a nastavení výkonu pro své podřízené, tedy ţe vize a poslání organizace je důleţité i pro 

samotné pracovníky, ví co a jak, je jim jasné, proč organizace činí to a to, a proč po nich 

jejich vedoucí vyţaduje takový přístup k práci apod.  

 „Jo, jako souhlasím, ţe to můţe pomoct, je asi dobrý, kdyţ ten vedoucí má za 

sebou nějakou zkušenost s vedením, má vlastní metodiku, ale pokud třeba neví nebo 

v něčem tápe, můţe mu dobře nastavený cíl, vize pomoct, takţe pak mu to pomůţe 

v dalším postupu, to jako určitě“ (RES8) 
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 Tato respondentka dokonce uvádí výhodu, ţe dle nastavených cílů a poslání 

organizace můţe vedoucí pracovník vidět, jaký je výkon samotného pracovníka, a stejně 

tak dokládá, ţe samotné vytyčení cílů nejen organizace, ale i práce samotného 

pracovníka je něco, co dodává pracovníkům orientaci ve vlastní práci.  

„Zrovna včera jsem dělala s pracovníky takový cvičení, jaký kdo zastává role 

v týmu. A jedna pracovnice napsala, ţe nemůţe dobře pracovat, kdyţ nemá nastavený 

cíle práce. Ţe je to pro ni těţký. Máme vţdy cíle na rok a kaţdý pracovník má nastavený 

své cíle práce a díky tomu se pak dá dobře vše plánovat a taky měřit výkon, je to něco 

měřitelnýho.“ (RES5) 

  

 Shrnutí 

 Chápání procesu vedení lidí vedoucími pracovníky je do určité míry ovlivněno 

pracovní pozicí, kterou respondenti v organizaci zaujímají.  Vyšší management uvaţuje 

o vedení spíše jako o komplexu činností, které vedou k efektivnímu fungování 

organizace jako celku. Naopak vedoucí středního managementu charakterizují vedení 

více orientované na samotné lidské zdroje v organizaci. Tedy na práci s jejich motivací, 

kaţdodenní komunikaci, řešení aktuálních problémů, podávání zpětné vazby na jejich 

činnost apod. Naopak vedoucí vyššího managementu se nedostanou do častého kontaktu 

se všemi pracovníky v organizaci ale většinou pouze se s jejich nadřízenými, kteří dále 

tlumočí pokyny shora. Přesto se však vedoucí v těchto vyšších pozicích snaţí 

navštěvovat alespoň občas i tyto podřízené a jsou si vědomi, ţe je důleţité být se svými 

podřízenými v kontaktu, protoţe potom lze s nimi dále pracovat, diskutovat a motivovat 

je. Vedoucí pracovníci se také jednotně shodují na tom, ţe nastavené vize a cíle 

organizace v samotném vedení pomáhají a jsou nezbytnou součástí.  

 

4.1.2 Specifika NNO z hlediska vedení lidí 

 Pro lepší pochopení toho, jak vedoucí chápají pojem vedení a také jak k němu 

přistupují, svým způsobem můţe vyplývat i z toho, jaká specifika oni sami shledávají ve 

vedení lidí v nestátní neziskové organizaci. Zde nešlo o to, aby srovnávali vedení 
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v ziskové a neziskové sféře, i kdyţ mnozí otázku takto uchopili, ale šlo o to, co oni sami 

vidí jako specifika a jak s nimi zachází v praxi.  

 Odpovědi byly různé, avšak v některých bodech se zase shodovaly. Mnoho 

z vedoucích zmínilo, ţe u pracovníků v nestátních neziskových organizacích je větší 

motivace k práci a činnostem v organizaci.   

 „Určitě, podle mě, pracovníci jsou tady nastaveni na vztahy, atmosféru, ta práce 

není tak finančně ohodnocena, pracují s lidmi, zaţívají taky mnohdy stres, je potřeba 

pracovat s motivací a udrţovat nějak ty vztahy na pracovišti.“ (RES5) 

 Je zde tedy záběr na prospěšný cíl, nikoliv na zisk, a to se odráţí do jiné 

motivace k práci.  Zde uţ se ukazuje, ţe respondentka zmiňuje důleţitost práce 

s motivací svých podřízených, i kdyţ jejich motivace k práci je mnohdy silnější díky 

samotným činnostem, které jsou prospěšné a pomáhají. Přesto je důleţité pracovníky o 

to více motivovat.  

 Mnoho vedoucích uvedlo, ţe jako specifika shledávají větší volnost a neformální 

vztahy mezi pracovníky navzájem. Tedy samotné vedení není mnohdy jenom o 

příkazech a autoritě, ale o diskuzi a vyjednávání. Uvedli také, ţe je zde větší míra 

osobních vztahů, pracovníci se navzájem znají, jsou si bliţší.  

 „Myslím, ţe určitě třeba v tom jak jsou ty vztahy formální a neformální. Tak 

v organizaci budou více neformální, ţe se vlastně ti lidé mezi sebou znají více osobně, 

zajímá je osobní ţivot, neţ třeba někdy ve státní správě, kde se vůbec neznají a je pro ně 

to setkávání a komunikace vyloţeně jenom v práci.“ (RES6) 

 Další specifika jsou finanční ohodnocení a s tím spojené získávání financí. 

Mnoho vedoucích uvedlo, ţe si myslí, ţe neziskový sektor je obecně velmi málo 

finančně ohodnocen. Je tedy pak na nich, aby dovedli ocenit práci svých podřízených. 

Tedy i to je jeden z důvodů,  kterým můţou být vedoucí pracovníci svázání a musí se 

přizpůsobit ve svém vedení mnohdy finančním moţnostem, které organizace má.  

 „Nejmarkantnější rozdíl spatřuji ve způsobu získávání finančních prostředků, 

coţ vedení organizace značně ovlivňuje tedy poţadavky komunitních plánů, veřejně 

vypisované granty a jejich nastavení velmi komplikuje ţivot NNO - určení ústředních 
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orgánů, která sluţba se nutně poskytuje zdarma, opoţdění plateb veřejných donátorů, 

jednoletá podpora, často podpora pouze inovativních projektů nikoli projektů 

dlouhodobě fungujících, zvyšující se poţadavky na administrativní činnosti na úkor 

činností ve prospěch klientů apod. (RES3) 

Shrnutí 

 Specifika vedení lidí v nestátních neziskových organizací vyplývají i ze samotné 

podstaty organizací. Tedy jejich cílem není zisk, ale různé formy prospěšných činností.  

Tento fakt ovlivňuje specifičnost organizací, jsou nastaveny na jiné cíle, jsou mnohem 

lidštější a tento fakt má vliv i na vztahy mezi pracovníky. Tedy vztahy jsou zde více 

neformální, kamarádské a obecně se mnoho věcí řeší participativní diskusí všech. Tedy 

kaţdý má moţnost se vyjádřit a nefunguje zde tak ve velké míře vyuţívání autoritativní 

moci a stylu vedení právě z pozice vedoucího. Je zde větší motivace u pracovníků dělat 

právě to, co dělají, coţ vyplývá právě z toho, ţe se neorientují na finanční odměny, ve 

kterých jsou často právě velmi omezení, a vedení i takové situace musí řešit a umět 

motivovat své pracovníky neustále i bez moţnosti financí.  

 

4.1.3 Význam procesu vedení lidí z pohledu vedoucích pracovníků 

 Všichni respondenti, bez ohledu na konkrétní pozici, kterou v organizaci 

zaujímají, myslím tím, respondenti vyššího managementu, nebo středního, se shodli 

v tom, ţe fungující vedení lidí má pro organizaci pozitivní dopady.  

 Znamená to tedy, ţe si uvědomují důleţitost existence určitého řádu a pravidel, 

které bude někdo kontrolovat a zároveň bude pracovat s lidskými zdroji, tedy 

pracovníky. 

 Pozitivní dopady vedení v organizaci uváděli respondenti nejrůznější, ale na 

základě jejich odpovědí se dají pozitivní dopady existujícího vedení lidí v organizaci 

rozdělit na dvě skupiny. První jsou pozitivní důsledky pro samotný chod organizace 

jako celku (viz tab.č.6), coţ si myslím je pro organizace působící v nestátním  

neziskovém sektoru velmi důleţité, aby organizace obstála jako celek a tím se mohla 

dobře prezentovat na veřejnosti.  
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 „Pozitivní dopady vedení, já myslím, ţe dobře fungující a prosperující 

organizace plnící své cíle, hodnoty, poslání se spokojenými zaměstnanci, dobrovolníky i 

klienty” (RES3) 

„Já si myslím, ţe kdyţ to beru za sebe a mám nad sebou vedení, tak je to důleţitá, 

je to opora, vede to dál, je to záruka nějakýho vývoje, postupu, můţe docházet i ke 

střídání zaměstnanců, cítí se pak dobře, nemají potřebu ho měnit. Zároveň to působí 

dobře navenek, prezentace, i k získávání peněz.“ (RES5) 

 Druhá skupina odpovědí se dá nazvat jako pozitivní dopady existence vedení na 

lidské zdroje v organizaci (viz tab.č.6), týká se samotných pracovníků, těch, kteří tvoří a 

stále vytváří podobu dané organizace. Je to tedy velmi nezbytné, aby vedoucí 

pracovníci usilovali o to, aby jejich podřízení cítili ve svém vedoucím oporu, jistotu, 

důvěru a to vede k celkové stabilitě samotné organizace. 

 „Pro lidi je to pak více srozumitelný, ví, za kým mají jít, myslím, ţe by to bez 

toho nemohlo fungovat. Aby člověk věděl, ţe jsem jejich vedoucí nebo jejich kolega, aby 

člověk nebyl rozdvojený. Taky to ty lidi vlastně chrání, tohle po mě nechtějte, tohle není 

moje náplň práce.“ (RES1) 

 Tyto dvě skupiny pozitivních dopadů vedení jsou vzájemně propojeny. Pokud se 

budou dobře cítit pracovníci, bude to mít právě dobrý vliv na celý chod organizace a 

naopak. Pokud bude mít organizace dobře nastavené rozdělení zodpovědností, 

kompetencí, co má kdo za úkol, bude to vytvářet jistotu a důvěru mezi pracovníky 

navzájem.  

TABULKA 6: VÝZNAM PROCESU VEDENÍ LIDÍ 

Význam vedení lidí pro organizaci Význam vedení lidí pro lidské zdroje  

Není anarchie, zajištění dalšího vývoje 

organizace. 

Pracovníci cítí jistotu, oporu ve svém vedení. 

Dobře fungující organizace, funguje bez 

většího úsilí dle nastavených pravidel. 

Vytváří se mezi pracovníky a vedením 

vzájemná důvěra. 
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Spokojení klienti = vytváří dobré jméno 

organizaci. 

Ochrana samotných pracovníků – ví, co je 

v jejich kompetenci = pracovníci se orientují, 

cítí se jistě.  

Niţší fluktuace – niţší náklady. Rozdělení zodpovědností – kaţdý ví, za co 

zodpovídá. 

Zdroj:autorka 

Shrnutí 

 Význam vedení lidí pro vedoucí pracovníky v NNO je velký.  Má dvě oblasti 

působení a pozitivních důsledků. První je význam pro samotnou organizaci, její 

bezproblémový chod a budování dobrého jména na veřejnosti. Druhý je pro všechny 

pracovníky, jejich jistotu, pocit důvěry navzájem a toho, ţe vědí, co mají dělat a proč to 

mají dělat. Tyto dva dopady existujícího vedení v organizaci jsou velmi podstatné pro 

dlouhodobé fungování stabilní organizace se spokojenými pracovníky i klienty.  

 

4.1.4 Dobrý leader? 

 Další podotázka, která pomáhá doplnit představu o charakterizování procesu 

vedení lidí vedoucími pracovníky, je zaměřena na to, jak by měl vypadat dobrý 

leader/vedoucí. Je jasné, ţe kaţdý si pod pojmem dobrý představí něco jiného, a je 

otázka, zda lze někoho nazvat dobrým vedoucím, ale pro potřeby získat názor 

vybraných respondentů je otázka vyhovující.  

 Odpovědi byly podobné, různily se zase dle samotných preferencí jednotlivých 

respondentů, podle toho, jako oni sami se snaţí ke své roli vedoucího přistupovat. Tato 

otázka dle mého názoru mohla vyvolat i určitou formu sebereflexe jejich chování a 

určité zhodnocení toho, zda oni sami by se mohli do role dobrého vedoucího pasovat.  

 Většina odpovědí tak obsahovala určité konkrétní charakteristiky či styl chování, 

který by vedoucí měl zastávat.  Pouze u dvou respondentů jsem se setkala s odpovědí, 

ţe nelze definovat dobrého leadera, ţe záleţí na osobě, která tu pozici zastává a ţe 

mnohé vyplývá z jeho samotného osobnostního charakteru. 
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 Ostatní respondenti tak nejvíce uváděli, ţe je důleţité, aby měl dobrý vedoucí 

organizační schopnosti, uměl komunikovat s lidmi, uměl ocenit druhé a přiznat vlastní 

chybu. A také, coţ je hodně spojené se samotným charakterem nestátních neziskových 

organizací, aby vedoucí neustále připomínal a vštěpoval svým podřízeným samotný 

smysl a cíl organizace, aby ho podřízení měli neustále v hlavě. 

 „To vedení musí pak pořád zviditelňovat ten cíl, aby se na to během práce 

nezapomínalo.“ (RES4) 

 Velmi důleţité zde shledávám i to, aby vedoucí v takovýchto typech organizací 

se snaţil být v osobním kontaktu se svými podřízenými a neodtrhoval se od nich, 

protoţe pak s nimi ztrácí nit a neví, co oni zrovna potřebují, jak se cítí apod.  

 „Je důleţité dobře znát své podřízené. Osobní kontakt s podřízenými je velmi 

důleţitý“ (RES3) 

„Myslím si, ţe se musí umět dobře koukat kolem sebe, naslouchat lidem nad sebou 

i pod sebou, to je právě pozice středního managementu, musí být dobrý organizátor, 

diplomat, přesně rozhodovat, a pak i kontrolovat. Taky je tam zásadní otevřená 

komunikace.“ (RES5) 

 Dále respondenti uváděli také to, aby zastával spíše roli kouče. Tedy poradce, 

který navede, poradí, ale ostatní nechá na svých podřízených. Zde se ukazuje určitý styl 

vedení, který je dle Tošnera typický pro NNO a tím je participativní styl vedení.  Stejně 

tak respondenti uváděli, ţe je důleţité, aby vedoucí dovedl vést plodnou diskusi se 

svými podřízenými, dát jim prostor pro vyjádření jejich názorů, ale vţdy s určitou mírou 

a s tím pravidlem, ţe ti vedoucí mají právo posledního slova a rozhodnutí, které je 

ovlivněno názory jejich podřízených.  

 „Všichni jsme lidi s vlastním názorem, můţu to nařídit, ale pokud je k tomu 

dovedu, tak, ţe si na to přišli sami, nebo opravdu si na to příjdou sami, tak si to 

mnohem lépe příjmout a zavádí. Formou diskuzí, ale je tam potřeba zase ta hranice. 

Diskutovat na partnerské úrovni, ale rozhodovací právo má tady vedoucí. Ale ne 

z důvodu já mám moc tak poslouchej, ale koučovat, aby si tu cestu našel sám.“ (RES1) 
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Shrnutí  

 Představa toho, jak by měl vypadat dobrý leader, vychází z určité vlastní 

sebereflexe respondentů, kteří se nad touto otázkou zamýšleli. Mezi hlavní 

charakteristiky dobrého vedoucího podle nich patří organizační schopnosti, otevřená 

komunikace, spravedlivé chování, vytváření podpory podřízeným, uznání jejich práce a 

názorů a zároveň uznání moţného vlastního pochybení.  
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4.2 Výzkumná otázka: Jaké nástroje pro vedení lidí vedoucí 

pracovníci v nestátních neziskových organizacích využívají? 

 Tato výzkumná otázka je zaměřena na konkrétní a praktické metody, nástroje, či 

způsoby, jakým lze vést lidské zdroje v nestátních neziskových organizacích, zase vţdy 

z pohledu vedoucích pracovníků.  

 Výzkumná otázka i v tomto případě, má své další podotázky, které by měly 

pomoci získat odpověď. 

 

4.2.1 Styl vedení lidí v NNO 

 Všichni dotázaní respondenti uvedli, ţe se snaţí přistupovat ke svým 

podřízeným v přátelském duchu. Nezastávají plně autoritativní přístup k vedení. 

Nejvíce zastávají participativní – liberální styl vedení. Snaţí se podporovat, směřovat 

své podřízené, také i kontrolovat, ale tak, aby to byla přínosná kontrola, jejíţ výsledky 

jsou často pracovníkům prezentovány v podobě individuálního rozhovoru vedoucího.  

 Vedoucí dávají velký prostor pracovníkům pro jejich vlastní nápady, kreativitu, 

jak něco vylepšit apod. Vedoucí se jim snaţí dávat prostor pro jejich úplné zapojení do 

chodu organizace a snaţí se je také o všem informovat.  

 „No nejsem úplně jako klasická vedoucí, ale určité prvky kontroly, hranic musí 

být. Vyţaduju prostě dodrţování té formální stránky, ale jinak se snaţím hledat 

kamarádskou cestu.“ (RES6) 

 „No vţdy jako přátelsky, prostě si tykáme, neberu to jako, ţe jsem nad nima, 

naopak, je to rovnej vztah.“ (RES8) 

Na daném vzorku respondentů se ukazuje, ţe vedoucí pracovníci zastávající 

pozice vyššího, vysokého managementu uplatňují více liberální styl vedení. Tedy 

dochází k delegaci pravomocí na jejich podřízené, coţ jsou často také vedoucí 

jednotlivých programů, středisek organizace apod. Vedoucí jsou více v roli kouče, 

podporovatele, nedochází ke kaţdodennímu osobnímu kontaktu s podřízenými. Vedoucí 
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má také mnohdy na starost další záleţitosti spojené s vedením celé organizaci jako je 

její reprezentace na veřejnosti, zajištění financí apod.  

„Já jsem ten kdo, vedoucí středisek navrhují kam dál směřovat sluţbu, já jsem ten 

kdo s níma o tom diskutuje, schvaluje, hledám i peníze, taky reprezentuju organizaci, 

účastním se skupin komunitního plánování, financování, jednání na úřadě 

s úředníkama. To co je těţký u nás, je, ţe jak my nemáme jednu cílovou skupinu ale asi 

4, tak pro mě to znamená mít povědomí o všech těch skupinách, tím pádem jsou pro mě 

důleţitý ty schůzky s těma vedoucíma, já potřebuju zpětnou vazbu, co se děje v těch 

střediscích, jsou to pro mě informace, taky povídáme co a jak, co budeme realizovat, 

taky od nich chci, aby mi kaţdý měsíc posílali report, o šesti bodech, co se v tom 

středisku stalo.“ (RES1) 

U respondentů zastávajících pozici středního managementu se ukazuje, ţe více 

aplikují participativní styl vedení. Tedy snaţí se o zapojení svých podřízených do 

rozhodování, vytváří prostor pro diskuzi apod. Fungují jako tým.  

„Nepouţívám mocenskej styl řízení, přirozeně, doufám, ţe to je partnerský 

přístup, hodně se pracovníci na věcech podílí, kdyţ je potřeba tak rozhodnu, ale právě 

se snaţím znát názor kolegů.“ (RES7) 

 Určitá další specifika spojená se stylem vedení lidí, který vedoucí pracovníci 

v NNO uplatňují v souvislosti s dvěma typy pracovníků, dále vysvětlím u výsledků třetí 

výzkumné otázky.  

Shrnutí:  

 Styl vedení lidí uplatňovaný v nestátních neziskových organizacích je tak 

shodný s tvrzením pana Tošnera uvedeného v teoretické části práce. Tedy obecně lze 

říci, ţe styl vedení v tomto typu organizací je více liberální neţ autoritativní, s určitou 

mírou participace ostatních lidí v organizaci na rozhodování, které je prováděno 

nejčastěji formou diskuze.  
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4.2.2 Utváření osobního kontaktu s podřízenými 

 Nejdůleţitějším způsobem, jak lze vést lidi, je osobní kontakt s nimi. Proto jsem 

se všech respondentů ptala na to, jak utváří osobní kontakt se svými podřízenými. Právě 

i z této otázky se mnohdy ukázalo, jaký styl vedení daný vedoucí uplatňuje. 

 Vzhledem k neformálnější povaze samotné organizační kultury neziskových 

nestátních organizací je většina vedoucích v kaţdodenním kontaktu se svými 

podřízenými, protoţe sdílí společnou kancelář – místnost. Zde je zase odlišnost u 

vedoucích, kteří zastávají vysoký management, ti společnou místnost se svými 

podřízenými nesdílí. 

 Společné sdílení jedné místnosti tak dává prostor pro kaţdodenní komunikaci 

mezi vedoucím a jeho podřízenými. Mohou řešit vzniklé potíţe okamţitě a vzniká zde i 

prostor pro neformální, často přátelskou komunikaci, která je samozřejmě také nedílnou 

součástí nástrojů jak vést.  

„Jo, tak jsme spolu kaţdodenně vzhledem k tomu, ţe máme malou kancelář, kdyţ 

teda beru teď ty placený zaměstnance, tak takhle řešíme věci rovnou a vidím, jak na to 

jsou, můţou se rovnou ptát, nejsme oddělený.“  (RES6) 

 Naopak u vedoucích, kteří zastávají vysoký management, tato kaţdodenní 

otevřená komunikace není moţná. Proto uváděli jako velmi důleţité, aby takový 

vedoucí dal prostor pro moţné návštěvy u nich v případě potřeby a stejně tak aby 

samotný vedoucí byl aktivní a pravidelně navštěvoval své podřízené – jednotlivé 

pracovníky - a zajímal se o to, jak se jim vede, jak se jim pracuje apod.  

 „Porady já s vedoucíma, jednou týdně. A pak jednou za měsíc s nimi mám 

takovou schůzku, kdyţ se bavíme o dění ve středisku, ale samozřejmě kdykoliv můţou 

přijít, pokud je krizová věc, řešíme to okamţitě. Potom já chodím jednou za 3 měsíce na 

porady středisek, a to proto, ţe za prvý abych viděla co se tam děje, i kdyţ podpůrný je 

kontrola, jak vedoucí vede poradu, taky se hodně ptají na řadu věcí, takţe obejdu po 

všech střediskách kolečko a povídáme.“ (RES1) 

 „Porady, pak máme různé společné akce, taneční odpoledne, nebo i při těch 

přípravách, snaţím jim pomáhat, tak u toho povídáme a tak. Takţe i to neformální 
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setkávání, jednou za rok máme posezení se všemi zaměstnanci. A kdykoliv za mnou 

mohou přijít do kanceláře.“ (RES2) 

 U všech vedoucích je také jako jeden z důleţitých nástrojů, jak budovat vztah se 

svými podřízenými, různá forma setkávání mimo pracoviště – tedy neformální 

setkávání v podobě teambuildingů, vánočních večírků, posezení v hospodě. Vytváří se 

zde prostor pro další otevřenou komunikaci a vedoucí to berou jako důleţitou součást, 

kdy se upevňují vztahy v rámci týmu a to mluvíme jak o placených zaměstnancích, tak 

také o dobrovolnících, pro ně to je mimo jiné i určitá forma odměny za jejich práci.  

 Pokud bych měla tedy shrnout, jakým způsobem, či jaké nástroje vedoucí 

pracovníci vyuţívají pro vedení svých podřízených prostřednictvím osobního kontaktu, 

jsou to tyto formy: porady, sdílená kancelář, neformální setkávání mimo pracoviště, 

prostor pro osobní rozhovor s vedoucím.  

 Shrnutí: 

 Utváření osobního kontaktu je základní prostředek pro moţnost komunikace 

mezi vedením a podřízenými obecně. Komunikace je základním nástrojem, který je 

k vedení nutný. Vedoucí musí se svými podřízenými komunikovat, bez toho to nelze. 

Utváření osobního kontaktu lze provést různými způsoby, ať uţ jde o formální porady, 

tak i neformální rozhovory při posezení v restauraci, či ve sdílené kanceláři. Obecně lze 

konstatovat, ţe v zapojených nestátních neziskových organizacích prostřednictvím 

vybraných respondentů je více častá neformální komunikace mezi vedením a 

podřízenými a tedy častý osobní kontakt vedoucího s podřízenými. 

 

4.2.3 Vedení porad a činění rozhodnutí 

 Porady jako jeden z nejdůleţitějších nástrojů, jak lze směrovat své podřízené, 

uvedli všichni respondenti. Aţ na jednu organizaci mají všichni pracovníci 

v zapojených organizacích pravidelné porady, alespoň jednou za týden.  

 Všichni respondenti uvedli, ţe jedna z jejich povinností, kterou mají vůči svým 

podřízeným, je i samotné vedení porad.  
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 Samotný průběh porady je z pohledu vedoucích pracovníků hodně otevřený pro 

vyjádření názorů všech zaměstnanců. Tedy vedoucí vede porady spíše v roli moderátora 

a dává prostor ostatním se vyjádřit. Je zde evidentní demokratické vedení ze strany 

vedoucích. Není vše autoritativně nařízeno, ale vedoucí zohledňuje názory svých 

podřízených a učiní poslední rozhodnutí na tomto základě.  

 Samozřejmostí je i fakt, kdy při otevřené dsikusi v rámci porad hrozí zdlouhavé 

řešení a rozhodování, coţ není vţdy úplně ţádoucí. 

…„zaměstnanci se s chutí vyjadřují téměř ke všemu, co se řeší. Je skvělé, kdyţ má 

organizace zapálené zaměstnance, ale na druhou stranu tento způsob značně ubírá čas 

a často si říkám, ţe všeho  moc škodí a snaţím se toto v roli manaţer/ vedocího alespoň 

trochu eliminovat, někdy úspěšně, jindy méně.“ (RES2) 

…„beru se jako jejich kolega a partner s právem posledního slova, dnes je lepší 

moţná nastopit tvrději neţ úplně jenom demokraticky na všem se budeme domlouvat, 

tak aby z toho nebyl diskuzní krouţek. (RES1) 

 Vedoucí proto uvádí důleţitost jejich pravomoce učinit poslední rozhodnutí, 

které bude platit. A pracovníci toto rozhodnutí musí respektovat. Je zde tedy evidentní 

snaha o nastolení pravomocí a taktéţ s tím spojené zodpovědnosti za učiněné 

rozhodnutí, coţ je i jeden z úkolů vedoucích -  přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost.  

 Shrnutí: 

 Porada jako nejdůleţitější komunikační prostředek je vyuţívána všemi 

oslovenými vedoucími pracovníky. Obecně lze konstatovat, ţe porady řizené vybranými 

respondenty jsou otevřené, tedy vedoucí nechává prostor pro vyjádření názorů ostatních 

a mnohdy se jimi v rozhodování dále řídí. Vedoucí zdůrazňovali, ţe podřízení musí 

vědět, kdo má poslední rozhodovací slovo, avšak ovlivnění tohoto rozhodnutí je 

mnohdy v rukou právě podřízených. Je proto důleţité, aby si vedoucí nastavil určitá 

pravidla, aby se s porady nestal opravdu jenom diskusní krouţek a problémy k řešení 

přibývaly a nebyl by nikdo, kdo z velkého mnoţství názorů rozhodne. Je tedy potřeba, 

aby se vedoucí pracovníci této situace snaţili dopředu vyvarovat.   
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4.2.4 Supervize jako nástroj vedení 

 Zapojení respondenti jsou z organizací, které se zaměřují na práci s lidmi. Je tak 

velmi důleţité, aby pracovníci dokázali s klienty pracovat a věděli, na co si dát při práci 

s klientem pozor, měli moţnost se případně vypovídat a probrat problémy, které se při 

práci s lidmi mohou objevit.  

 Supervize byla vedoucími pracovníky uváděna jako další moţný nástroj, jak 

pracovníkům pomoci všechno zvládnout a zároveň je prostřednictvím supervize dále 

vést.  

 Supervize jsou vedené často externím člověkem, který je nestranný, ale dokáţe 

poradit a vyslechnout potřeby pracovníků a těm to můţe pomoci se dále posunout. 

Vedoucí/koordinátoři jsou často na supervizích přítomni. Mohou si tak udělat 

představu, co jeho podřízené trápí, co se jim daří, jak se dále v práci posunuli apod. 

Tyto informace pak vedoucí můţe pouţít k dalšímu vedení pracovníka.  

 „U nás je máme skupinový, jednou za měsíc, vede je supervizor, ale já jsem taky 

přítomna. Provádím si zápis a jsem jako člen supervize. Je to prostor ke sdílení, 

k podpoře, co by si potřebovali ujasnit. Je to zpětná vazba taky pro mě, vím, co řeší, co 

potřebují, nebo co se jim daří.“ (RES10) 

 Shrnutí: 

 Supervize patří mezi důleţité nástroje, jak vést lidské zdroje v organizaci. Pro 

organizace, které poskytují sluţby veřejnosti, pracují tedy s lidmi, je to velmi podstatný 

a uţitečný nástroj. Pracovníkům se nabízí moţnost popovídat si o jejich práci, o 

dosaţených výsledcích, nebo naopak o problémech, které ve své práci řeší. Vedoucí  tak 

můţe tyto informace dále vyuţít ve svém vedení daného pracovníka, protoţe se dozví, 

jak se mu v jeho práci daří, v čem potřebuje podporu apod.  

  

 

 



76 

 

 4.2.5 Motivace pracovníků jako nástroj vedení 

 Všichni respondenti potvrdili, ţe je důleţitým nástrojem procesu vedení lidí 

práce s motivací pracovníků. Tedy dokázat motivovat je potřeba jak u placených 

zaměstnanců, tak dobrovolníků.   

 Mezi obecné motivační nástroje vedoucí pracovníci uváděli právě jiţ zmíněná 

neformální setkávání, teambuildingy, příspěvky na další vzdělávání, školení, supervize 

apod.  

 Respondenti potvrdili, ţe obecně u pracovníků v nestátním neziskovém sektoru 

je jejich důvod a motivace, proč pracují právě v takové organizaci, vţdy vyšší neţ u 

pracovníků ve státním, či soukromém sektoru. Jejich zapálenost pro danou činnost není 

a ani nemůţe být motivována jenom finanční odměnou, která je mnohdy niţší vzhledem 

ke schopnostem a kvalifikaci samotných pracovníků. To se však týká pouze placených 

zaměstnanaců, kteří dostávají za svoji práci plat. 

 „Obecně je nezisk málo doceněnej, ale ty lidi jsou podle mě mnohem více 

zapálený pro tu práci neţ třeba ve státním sektoru. Máme pololetní hodnocení 

pracovníků, s tím souvisí i finanční odměny“(RES1) 

 U dobrovolníků je také velmi důleţitá jejich vnitřní motivace, která není 

podporována finanční odměnou. Je zde tedy prostor pro aktivní přístup vedoucích, 

samotné organizace, jak s takovým specifickým typem pracovní síly naloţí a dokáţe ji 

motivovat tak, aby vydrţela co nejdéle, coţ je cílem vedení kaţdého 

vedoucího/koordinátora, který má dobrovolníky na starost.  

 „Naším úkolem je hlavně motivovat ty dobrovolníky, aby nám tu zůstali, aby ta 

sluţba, kterou dělají, byla odvedena dobře. Tak je zveme na různý akce, kdyţ máme tak 

dáváme vstupenky třeba na nějaký akce, někdy je zveme na zahraniční výjezdy, který se 

třeba týkají jejich činnosti a mohli by je zajímat, taky pak ty společný supervize, a my se 

snaţíme být přátelský.“ (RES10) 
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 Shrnutí: 

 V nestátních neziskových organizacích je tedy motivace obou typů pracovníků 

klíčová, bez ní nelze vykonávat činnost tak, aby byl pracovník vnitřně naplněn, 

spokojen a byl uţitečným článkem celého kolektivu. Vedoucí pracovníci tak zohledňují 

zásady teorie motivace a snaţí se své podřízené v rámci svého procesu vedení také 

motivovat různými způsoby.  

 Různá specifika spojená s motivací pracovníků v organizacích budou dále 

představena v rámci interpretace třetí výzkumné otázky, protoţe způsob, jak motivovat 

v rámci procesu vedení lidí, se dle názorů respondentů liší mezi oběma typy pracovníků.  
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4.3 Výzkumná otázka: Jaké rozdíly v procesu vedení placených 

zaměstnanců a dobrovolníků shledávají vedoucí pracovníci 

v organizaci? 

 Tato otázka byla zaměřena na zjištění, zda vedoucí pracovníci shledávají nějaké 

rozdíly v procesu vedení k placeným zaměstnancům a dobrovolníkům. Pokud ano, tak 

v jakých činnostech v rámci procesu je respondenti zaznamenávají, pokud neshledávají 

ţádné odlišnosti, tak z jakého důvodu. 

 

4.3.1 Rozdíly ve vedení pracovníků v NNO 

 Respondenti, kterým byla poloţena otázka, zda shledávají nějaké rozdíly ve 

vedení mezi oběma typy pracovníků, se rozdělili svými odpověďmi na dvě skupiny.  

 Jedna skupina respondentů odpověděla, ţe ţádný rozdíl ve vedení neshledává. 

Interpretace jejich odpovědí jsou uvedeny v tabulce č. 7. Respondenti uváděli různé 

důvody, proč by podle nich nějaké rozdíly ve vedení u obou typů pracovníků být 

neměli, a oni je ani neshledávají.   

TABULKA 7: NEJSOU ROZDÍLY VE VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ A DOBROVOLNÍKŮ 

Pracovníci musí dodrţovat určitá stejná pravidla, jejich dodrţování musí být 

vedoucím také stejně kontrolováno. 

Oba typy pracovníků mají nárok na podporu, oporu ve svém vedoucím, a 

také zpětnou vazbu na svou práci. 

Oba typy pracovníků se rozhodli dělat danou činnost z vlastní vůle = jdou do 

toho s tím, ţe jsou si vědomi určitých závazků, kterých musí dostát a plnit je 

zodpovědně.  

Zdroj:autorka 

Druhá tabulka předkládá interpretaci odpovědí druhé skupiny respondentů. 

Jejich odpovědi se lišily oproti názorům z první tabulky. Tato skupina respondentů 

rozdíly ve vedení obou typů pracovníků shledává. 
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TABULKA 8: ROZDÍLY VE VEDENÍ DOBROVOLNÍKŮ OPROTI ZAMĚSTNANCŮM 

Dobrovolníci mají vţdy větší motivaci, s kterou přichází do organizace. 

Je potřeba více děkovat, pochválit, ocenit mnohem častěji dobrovolníkovu 

práci, podporovat jeho motivaci, s kterou do organizace přichází.  

Přistupovat více přátelsky, více neformálně a s méně pravidly. 

Vztah mezi vedoucím – dobrovolníkem – vztah skoro rovnocenný.   

Zdroj:autorka 

 První skupina respondentů, která nedělá rozdíly ve vedení zaměstnanců a 

dobrovolníků, je skupina respondentů zastávajících pozice ředitelské, aţ manaţerské, 

tedy velmi často se jedná o vyšší management organizace. 

 Naopak druhá skupina respondentů, která rozdíly ve vedení obou typů 

pracovníků shledává, jsou vedoucí v pozicích středního managementu.  Jsou v častém 

kontaktu s dobrovolníky a mají jejich fungování v organizaci na starost. Moţná právě z 

tohoto důvodu tato skupina respondentů shledává rozdíly v procesu vedení mezi oběma 

typy pracovníků.  

 Rozdíly ve vedení mezi oběma typy pracovníků lze shledávat ve dvou/ třech 

oblastech, které jsou součástí procesu vedení. První je rozdíl v oblasti motivace 

pracovníků. Druhý rozdíl respondenti uváděli v oblasti samotného postavení vedoucího 

a pracovníka a třetí rozdíl, který vyplývá z podstaty dobrovolnické práce, ale 

respondenti ho také uváděli, je rozdíl ve vytváření osobního kontaktu mezi vedoucím a 

dobrovolníkem a vedoucím a placeným zaměstnancem.   

  

4.3.2 Rozdíl v motivaci 

 Z daných tabulek, které předkládají pro představu odpovědi respondentů na 

otázku rozdílů vedení mezi zaměstnanci a dobrovolníky, je jako první důleţitý rozdíl 

uváděna práce s motivací pracovníků.  
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 Vedoucí z druhé skupiny (shledávají rozdíly) uvedli, ţe motivovat dobrovolníka 

je něco jiného neţ motivovat zaměstnance. 

 Velmi často respondenti uváděli, ţe rozdíl v motivaci je jako první ve finanční 

odměně, kterou zaměstnanci dostávají, dobrovolníci nikoliv. Znamená to tedy, ţe 

vedoucí placených zaměstnanců můţe s tímto faktem operovat a svým způsobem 

ovlivňovat motivaci k práci svých podřízených i díky nadstavbovým finančním 

odměnám, které mohou zaměstnanci získat například po dobře odvedené práci apod. 

 U dobrovolníků finance nehrají ţádnou roli, nelze dobrovolníka odměnit 

finančně, i kdyţ mnohdy vykonávají práci stejně, či dokonce kvalitněji neţ placení 

zaměstnanci. Vedoucí/koordinátor dobrovolníků tak musí vymýšlet různé jiné varianty, 

jak dobrovolníkovi dát najevo, ţe práci udělal dobře, a tím ho pozitivně motivovat, aby 

v organizaci pracoval dál.  

 Díky tomuto faktu, se respondenti druhé skupiny shodují, ţe je potřeba 

k dobrovolníkům přistupovat jinak, nelze k nim přistupovat jako k placeným 

zaměstnancům, protoţe dobrovolníky nedrţí pracovní smlouva a nastavená pravidla, ale 

pouze jejich dobrá vůle. 

 Vedoucí/koordinátoři dobrovolníků tak shodně uváděli, ţe místo finanční 

odměny pouţívají jako nástroj motivace časté, tedy kaţdodenní poděkování za 

vykonanou práci. Stejně tak pouţívají mnohem častěji pochválení a slova povzbuzení, 

aby dobrovolník cítil, ţe jeho práce je potřebná, uţitečná a ţe si toho organizace váţí.  

 „No, určitě, placený mají za svoji práci stálou odměnu, dobrovolníci, ne, 

přichází ve svým volným čase, takţe i k tomu se snaţím tak přistupovat a snaţíme se jim 

vyjít maximálně vstříc, aby se tady u nás cítili dobře, a právě hodně je oceňuje slovně, 

pochvalou, za to ţe k nám chodí. Určitě prostě kolegům zaměstnancům prostě neříkám, 

ţe děkuju, ţe přišli do práce, to prostě takhle nedělám ale u těch dobrovolníků jo. 

Poděkuji jim prostě za pomoc, ţe přišel.“ (RES 6) 

 „Aby mohla sluţba dobře probíhat, je strašně důleţitý, aby dobrovolníci zůstali 

namotivovaný. Musíme je motivovat, jinak by nám tu nezůstali. Musíme jim dávat 
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činnosti, které je baví, nemůţeme po nich chtít něco, co je nebaví apod., coţ se můţe 

třeba dít u placených.“ (RES10) 

 Motivačními nástroji uţívanými vedoucími dobrovolníků jsou tedy různé formy 

supervizí, dávání zpětných vazeb, moţnosti individuálního rozhovoru a nebo pozvání na 

akce, umoţnění dalšího vzdělávání apod.  

 Velmi důleţité pro motivaci dobrovolníka je, aby mu neustále ten, kdo ho má na 

starost, připomínal, ţe jeho práce je uţitečná, a aby měl pocit, ţe s ním organizace 

počítá a není vyuţíván.  

 „…to je vlastně ten cíl, aby dobrovolník tu byl spokojen a chodil stále a 

nepřestával ztrácet tu motivaci. Já to beru podle sebe, já taky dělala dobrovolnici a mně 

hrozně vadilo a odrazovalo, kdyţ jsem necítila, ţe ta moje pomoc má smysl, má nějaký 

význam. Přišla jsem, jeden den bylo práce dost, pak jsem přišla taky druhý den a práce 

nebyla, takţe i ta koordinace, aby člověk nechodil jen tak.“ (RES8) 

Shrnutí: 

 Respondenti tak tato fakta uváděli ve srovnání s placenými zaměstnanci, kteří 

nejsou primárně postaveni do role, ţe o ně někdo musí pečovat, aby z organizace 

neodešli. Samozřejmě je také třeba, aby měli ve svém vedoucím oporu, ale u 

dobrovolníků je toto specifické a umocněně tím, ţe nedostávají finanční odměnu. Jsou 

vázáni na činnost, která je baví a na organizaci, která se k nim má chovat hezky a mají 

se tak cítit dobře, pokud toto nefunguje, můţe se stát, ţe dobrovolník odejde, nebude 

spokojen. Proto vedoucí dobrovolníků zmiňují důleţitost děkování, pochvaly, či 

nabídky odborných supervizí nejenom zaměstnancům organizací, ale právě i 

dobrovolníkům, coţ je podle nich zásadní, jak lze vést dobrovolníka, aby se cítil 

v organizaci dobře.   
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4.3.3 Rozdíl v postavení vedoucího a vytváření osobního kontaktu s 

pracovníkem 

 Druhý rozdíl, který byl respondenty uváděn, je rozdíl v samotném postavení 

vedoucího vůči dobrovolníkovi ve srovnání s placenými zaměstnanci. Všichni 

koordinátoři/ vedoucí dobrovolníků se shodli na tom, ţe vztah vedoucí – dobrovolník je 

jiný neţ vztah vedoucí – placený zaměstnanec.  

 Tento fakt, který byl koordinátory uváděn, souvisí s prvním rozdílem. Tím je 

motivace dobrovolníků. Není moţné, aby koordinátoři chválili, děkovali, ale vzápětí 

direktivně rozhodli o tom, co má dobrovolník dělat a co nedělat apod.  Respondenti se 

shodli se na tom, ţe je důleţité, aby dobrovolník věděl, ţe má ve svém koordinátorovi 

oporu, můţe za ním kdykoli přijít a říct, ţe se mu něco nepovedlo, ţe neví jak to udělat 

apod. Koordinátor tak musí mít dost empatie a altruismu, aby dokázal dobrovolníkovi 

vše vysvětlit, poradit, protoţe v případě, ţe by třeba jen zvýšil hlas, mohl by to být 

důvod pro odchod dobrovolníka z organizace.  

 Zde je tedy rozdíl v samotném přístupu či roli, ve které vedoucí – koordinátor 

přistupuje k dobrovolníkům. Je to vztah více přátelský, vyjednávací, nikoliv direktivní, 

ale ani s právem posledního rozhodnutí, jako tomu je u vedoucích placených 

zaměstnanců.  

 „Rozdíl vidím v tom, ţe ten vztah  není tak hiearchickej, myslím si, ţe u 

placených je víc, často musí dělat věci, který ho úplně zrovna nebaví, ale u 

dobrovolníků jim nemůţeme nařídit takový činnosti, aby je pak neodradily. Nemůţeme 

je moc svazovat, nemůţeme je svazovat mnoha pravidly. Snaţíme se prostě o 

přátelskýpřístup.“ (RES10) 

„No vţdy jako přátelsky, prostě si tykáme, neberu to jako, ţe jsem nad nima, 

naopak, je to rovnej vztah. Tady je to jiný, prostě kdybych jim vynadala ţe něco udělali 

špatně, taky by se nemuseli vrátit, ale prostě snaţím se, aby se jim u nás líbilo a vše je 

na té komunikaci, domluvě.“ (RES8)  

Myslím si, ţe je rozdíl v přístupu vedení u dobrovolníků oproti placeným 

zaměstnancům v tom, ţe koordinátoři dobrovolníků musí být mnohem opatrnější, 



83 

 

přistupovat k dobrovolníkovi opravdu přátelsky, nedirektivně, nevyuţívat vyššího 

postavení, protoţe se to nemusí vyplatit. Vedoucí placených zaměstnanců má stále větší 

moţnosti, jak pracovat se svými podřízenými, zaměstnanec je mimo jiné vázán dalšími 

povinnostmi, pracovní smlouvou apod, nehrozí tam to, ţe se mu něco nebude líbit a 

hned organizaci opustí. Vedení zaměstnanců má výhodu v tom, ţe zaměstnanci jsou 

vázáni větším mnoţstvím pravidel, naproti tomu dobrovolník mnohdy jenom 

dobrovolnickou smlouvou, kterou lze ukončit okamţitě dohodou.  

 Koordinátoři/vedoucí dobrovolníků vedení také mají těţší či specifické z toho 

důvodu, ţe utváření osobního kontaktu s dobrovolníky není tak jednoduché. 

Koordinátor musí často hledat alternativní cesty, jak se s dobrovolníkem spojit, ať uţ 

jde o emailovou komunikaci nebo přes telefon apod. Velmi záleţí na komunikaci mezi 

dobrovolníkem a koordinátorem a to nejenom, kdyţ je zrovna jeho pomoc v organizaci 

potřeba a vidí se často, ale i v takových případech, kdy zrovna práce pro dobrovolníka 

není. Je zde ale právě velmi důleţité, aby vedení dobrovolníků na ně nezapomínalo, 

pravidelně se jim ozvývalo a také se zajímalo o to, jak se jim daří apod. Koordinátoři 

tak musí více plánovat a vyuţívat chvíle, kdy se s dobrovolníky vidí osobně, aby 

dokázali s nimi navázat přátelský vztah a nebylo to jenom  o povinnostech a vykonané 

činnosti.   

 „No kdyţ třeba není zrovna práce, tak se snaţím s nimi komunikovat alespoň 

přes email, píšu jim, jak se jim daří, co je nového u nás a tak. Pak kdyţ se s nima vidím, 

tak zase si s nimi povídám, není to jenom o tý jejich práci.“ (RES8) 

 

Shrnutí: 

 Vedení dobrovolníků oproti placeným zaměstnancům se můţe také lišit v oblasti 

jiného osobního přístupu vedoucího k podřízeným. Vedoucí dobrovolníků musí často 

kličkovat a přizpůsobit se moţnostem dobrovolníků, nelze na ně uvalit jenom  

povinnosti a úkoly, ale vše musí být nejdřív prodiskutováno a vedeno dle zájmů a 

potřeb dobrovolníka. Naproti tomu u placených zaměstnanců je potřeba, aby vedoucí 

někdy dokázal direktivně rozhodnout, či přidělit úkol dle vlastního uváţení, 
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zaměstnanci musí dodrţovat více pravidel, čímţ jejich vedení můţe lépe kontrolovat, 

případně pokárat apod.  

 Další odlišností je méně častý osobní kontakt mezi koordinátorem a 

dobrovolníky. Je důleţité, aby koordinátor vyuţíval chvíle, kdy je v osobním kontaktu 

s dobrovolníkem a popovídal si s ním, zajímal se, jak se mu pracuje, a vyuţíval proto jiţ 

zmíněné motivační nástroje. Koordinátor je mnohdy také v roli informátora pro 

dobrovolníky, protoţe nejsou přítomni na společných poradách placených zaměstnanců, 

měl by je více informovat o dění v organizaci apod.  
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4.4 Výzkumná otázka: Jak vedoucí pracovníci hodnotí 

dobrovolnickou práci v organizaci a jaké činnosti zahrnují do 

procesu vedení dobrovolníků?  

 Tato výzkumná otázka směřovala k zjištění hodnocení dobrovolnické práce v 

organiizaci vedoucími pracovníky. Jaké shledávájí výhody případně nevýhody 

dobrovolnické práce v organizaci. Dále jaké činnosti do procesu vedení  dobrovolníka  

zahrnují a také co pro ně samotné dobrovolnická práce obecně představuje.   

 

4.4.1 Dlouhodobá udržitelnost dobrovolníků v organizaci 

 Všem respondentům byla poloţena otázka, která se týká přímo vztahu vedení – 

dobrovolník, tedy jak lze dobře vést dobrovolníka. Jaké činnosti by měl vedoucí 

pracovník zahrnout do procesu vedení dobrovolníků? 

 Všichni se shodli v tom, ţe nejdůleţitější je, aby dobrovolník cítil, ţe je uţitečný 

a ţe je jeho práce přijímána s úctou. Toto se netýká pouze vztahu vedoucí – 

dobrovolník, ale klade to určité nároky i na ostatní zaměstnance, či celý kolektiv 

v organizaci. Je tedy důleţité, aby ostatní k dobrovolnické práci přistupovali 

s respektem.  

 Vedoucí, kteří mají pod dohledem jak placené zaměstnance, tak dobrovolníky, 

se nesetkali s nějakými konflikty vyvolanými mezi zaměstnanci a dobrovolníky. Placení 

zaměstnanci si dobrovolníků váţí.  

Mezi hlavní úkoly vedoucích/koordinátorů je udrţět dobrovolníky v organizaci co 

nejdéle.  Mezi činnosti, které by měli být součástí procesu vedení dobrovolníků, tak 

určitě patří snaha o neustálou komunikaci, vytváření přátelské atmosféry, vysvětlení 

dobrovolníkovi, co se od něho očekává, jaká jsou jeho práva a povinnosti a také se 

snaţit ho pravidelně odměnovat za jeho vykonanou práci a to pomocí různých 

motivačních stimulů.  

 „Určitě je potřeba, aby dobrovolník věděl, ţe je od zaměstnanců přijatý, vysvětlit 

mu jeho práci, povinnosti, apod.“ (RES2)  
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 „Určitě to chce se mu věnovat, dát si na něj na začátku čas, po práci to s ním 

zase zhodnotit tu jeho práci. Taky ho nějak motivovat, třeba mu nabídne setkání 

s ostatními, pozvat ho na nějakou akci, aby věděl, ţe je součástí týmu.“(RES7)  

 Obecně jde tedy o to, aby se s dobrovolníkem hodně komunikovalo a udrţoval 

se s ním určitý vztah.  

 Avšak je vţdy důleţité si uvědomit, ţe pro to, aby dobrovolník provozoval tuto 

činnost co nejdéle a v organizaci byl spokojený, mají vliv i vnější faktory, které ho 

mohou v jeho rozhodování dále ovlivnit. Ale zásadní je, ţe celá organizace by měla 

udělat vše proto, aby dobrovolníky dokázala ve své organizaci udrţet a oni se cítili 

spokojeně.  

 „... všem dobrovolníkům i praktikantům dáváme vyplnit dotazník, kde mohou dát 

zpětnou vazbu, co by chtěli změnit, co se jim nelíbilo apod. Otázka je, zda by kritiku lidi 

napsali, zatím se nám nestalo, ţe by si někdo stěţoval, ţe jsme se mu nevěnovali a byl to 

jeden z důvodů proč odešel, spíš je to z jejich vlastního rozhodnutí, dají přednost jiné 

práci apod. My se opravdu snaţíme je provázet, protoţe právě si je chceme udrţet co 

nejdéle.“ (RES5) 

 

 Shrnutí: 

 Téma dlouhodobé udrţitelnosti dobrovolníků v organizaci je zásadní pro 

eliminaci časté fluktuace dobrovolníků, coţ je vedoucími pracovníky uváděno jako 

jedna z mála nevýhod dobrovolnické práce v organizaci. Je potřeba, aby vedení 

organizace zajistilo takové prostředí, kde se budou dobrovolníci cítit dobře. Vedoucí se 

tak musí snaţit dobrovolníka uvést nejen do jeho práce, ale i do celého chodu 

organizace, aby se dobrovolník necítil vyčleněn z kolektivu a také aby neměl pocit, ţe 

je  zneuţíván. Důleţité je vytvořit přátelské prostředí a orientaci v chodu organizace a 

pocit, ţe je uţitečný.  
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4.4.2 Výhody a nevýhody dobrovolnické práce 

 Všem respondentům byla poloţena otázka, jaké výhody či nevýhody shledávají  

v dobrovolnické práce v organizaci. Všichni respondenti se shodli na tom, ţe výhody 

dobrovolnické práce silně převaţují.  

 Největší výhodu dobrovolnické práce vedoucí pracovníci shledávají v tom, ţe je 

to další zdroj lidské práce, který je vţdy obohacující a mnohdy velmi kvalitní.

 Respondenti také uváděli, ţe velkou výhodou je právě obrovská zapálenost a 

vnitřní motivace dobrovolníků dělat svěřenou práci v organizaci. Dobrovolník se stává 

velmi uţitečným a kvalitním lidským zdrojem, se kterým mohou vedoucí počítat a 

spolehnout se, ţe práci odvede dobře.  Z tohoto důvodu vedoucí uvedli, ţe se snaţí jiţ 

při výběru dobrovolníků zjišťovat, co nově přicházející zájemce motivuje k práci pro 

jejich organizaci, jak tráví svůj volný čas, jaké mají plány třeba do budoucna apod. 

Snaţí se jim vysvětlit, ţe i dobrovolník má určitá práva, ale také jisté povinnosti. Měl 

by tak být dostatečně informován.  

 „Je to taková nadstavba pro naše sluţby, pro ty klienty. Je to pomoc, sestry pak 

můţou dělat jiné činnosti.“ (RES2) 

„…výpomoc, další pracovní síla, pochvalují si i ostatní zaměstnanci, finanční 

úleva, i mnohdy velká kvalita jejich práce“ (RES8) 

„Je to pro nás výhoda, zabaví je. Ušetří nám trochu času, zpestří jim ty volné 

chvíle. Je to pro klienty dobrá změna“. (RES9) 

„My je bereme jako rovnocenný partnery, mám tu zkušenost, ţe mnohdy dělají tu 

práci mnohem lépe a kvalitněji, neţ by to dělal člověk placený. Takţe ta jejich 

zapálenost je prostě výhoda velká.“ (RES10) 

 Dobrovolnická práce z pohledu vedoucích pracovníků tak představuje velkou 

pomoc, obohacení nabízených sluţeb, a s tím samozřejmě související finanční úleva pro 

organizaci obecně. Avšak vedoucí by měli mít na paměti, ţe zde stále platí pravidlo, ţe 

dobrovolník nesmí být organizací vyuţíván z důvodu ušetření financí na jednu pracovní 

sílu.   
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 Zde se nám jiţ nabízí jistá komplikace, kterou vedoucí či koordinátoři uváděli. 

Tedy není moţné po dobrovolníkovi poţadovat činnosti, které jsou v náplni práce 

placených zaměstnanců, tedy můţeme říct profesionálů. Dobrovolníci mohou dělat 

činnosti podpůrné, pomáhající. Organizace, které nabízí různé sociální sluţby, tak 

dobrovolníky vyuţívají na přímou práci s klienty. Dobrovolníci tak často tráví s klienty 

volný čas, povídají si s nimi apod.  

 „Problém vidím jenom s tím, ţe po dobrovolníkovi nemůţete chtít to, co po 

pracovníku placeném, ale to je tak, ţe stále výhody převyšují. Taky je tam nevýhoda ta,  

ţe je jistota u placených ţe pokud něco nenastane tak je o tu činnosti krouţek postaráno, 

ale u dobrovolníka nikdy nevíte, na jak dlouho to bude a tak.“ (RES4) 

 Jako další nevýhodu dobrovolnické práce v organizaci vedoucí přiznávali 

určitou nestálost a nestabilitu, která se s dobrovolnictvím pojí. Tedy vedoucí nikdy neví, 

jak dlouho a zda vůbec dobrovolník vydrţí, do jaké míry se lze na jeho pomoc v 

organizaci spolehnout. Mnohdy tak právě vedoucí/koordinátor věnuje hodně času na 

zaškolení dobrovolníka, který po brzké době odejde, takţe je to pro organizaci velmi 

neefektivní. Určitou nevýhodou tedy můţe být i častější fluktuace dobrovolníků. Zde si 

myslím hraje velkou roli právě přístup k procesu vedení dobrovolníků, aby je jejich 

vedoucí dokázal nadchnout, vybudoval si s nimi přátelský vztah a mohla postupně 

vznikat vzájemná důvěru. Ale samozřejmě jak jsem jiţ zmínila, vţdy je potřeba počítat 

s tím, ţe dobrovolník se můţe kdykoliv rozhodnout přidělenou činnost nevykonat a 

skončit bez ohledu na to, jak přátelský vztah k němu jeho vedoucí a ostatní zaměstnanci 

v organizaci měli.  

 „Nevýhody mohou nastat při nesprávném vedení dobrovolníků a při jejich 

fluktuaci, kdy více času věnujete jejich výběru a zaučování neţ pak odvedou práce, kdyţ 

brzy odejdou“ (RES3) 

„Moţná v tom, ţe to je trochu nejistý, kdyby to byl placenej člověk, tak víme, ţe tu 

zůstane, kdeţto dobrovolníka tady neudrţíme. Taky po nich nemůţeme nic tak chtít, 

navíc nebo něco jinýho, neţ jsme si řekli.“ (RES10) 

 



89 

 

Shrnutí: 

 Mezi hlavní výhody dobrovolnické práce, kterou vedoucí pracovníci uvádí, tak 

jednoznačně patří právě další zdroj pomoci a zdroj nových nápadů a zajištění kvalitních 

sluţeb.  S tím je logicky spojená finanční úleva, coţ je mnohdy pro nestátní neziskové 

organizace zásadní. Nevýhodu vedoucí pracovníci shledávají v určité nejistotě, 

nestabilitě práce dobrovolníků. Nikdy není dané, jak dlouho dobrovolník v organizaci 

vydrţí, a vedoucí tak musí i s touto variantou počítat.  Další nevýhodou pak právě můţe 

být častá fluktuace dobrovolníků, kdy vedoucí či koordinátoři mnoho času věnují 

školení, zaučování dobrovolníků, kteří jim za chvíli odejdou, proto je potřeba se snaţit 

vytvořit takové prostředí, aby dobrovolníci neodcházeli příliš brzy.   

 

4.4.3 Význam dobrovolnictví pro vedoucí pracovníky 

  Tato otázka směřovala ke zjištění, jaký vztah nebo postoj mají vedoucí 

pracovníci k dobrovolníkům či dobrovolnictví obecně.   

 Velmi zajímavé odpovědi uvedli dva respondenti, oba jsou koordinátory 

dobrovolníků. První respondent uvedl, ţe dobrovolníci jsou vlastně základem kaţdé 

nestátní neziskové organizace, protoţe samotný princip těchto organizací vycházel 

právě z dobrovolné iniciativy lidí, kteří vybudovali z vlastní vůle a píle známé a 

fungující organizace. Tedy respondent k dobrovolnické práci přistupuje s určitou úctou, 

či respektem.  

 Druhá odpověď se týkala přesahu významu dobrovolnictví nejen pro organizaci, 

ale i pro celou společnost. Respondentka dokonce uvedla, ţe je to „dar společnosti“.  

Tedy uvědomuje si, ţe dobrovolnictví je důleţitý jev, který vytváří společnost 

demokratickou a společnost, kde funguje určitá solidarita a úcta k druhému člověku. 

Proto je tedy velmi důleţité si jí váţit.  

 Ostatní respondent uvedli, ţe hlavní význam dobrovolnictví spatřují v tom, ţe je 

to velká pomoc a zdroj lidské práce, mnohdy stejně kvalitní jako práce placených 

zaměstnanců v organizaci.  
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 „No, je to velká výpomoc, a je to dobré, je to taky finanční úleva,…. Mnohdy je 

ale dobrovolník i lepší ve své práci neţ třeba placený zaměstnanec.“ (RES8) 

 Dále někteří respondent uvedli, ţe se mnohdy stává dobrovolnická práce 

pojítkem k získání práce na plný úvazek, tedy vedoucí pracovníci v tomto vidí i určitý 

význam dobrovolnické práce. Jsou mnohem raději, kdyţ si mohou jako svého 

zaměstnance vybrat právě někoho z osvědčených, dobře pracujících dobrovolníků. 

Vedoucí uváděli často své vlastní zkušenosti, kdy jako dobrovolníci v organizaci 

začínali a nabádají k tomu i dnešní studenty. 

 „Já to beru tak, ţe jsem sama dělala dobrovolníka, pro mě to byla příleţitost 

seznámit se s praxí a vyuţít volný čas a bylo to pro mě i cesta k zaměstnání. Myslím ţe 

by to měli studenti více vyuţívat.“ (RES6)  

 

 „… Ale zase máme i z dobrovolníků zaměstnance. Coţ je super postup.“ (RES5) 

 

 „Myslím si, ţe lidi se málo věnují dobrovolnictvím, já jsem jako dobrovolník 

začínala a je to dobrý. Měli by lidi dělat dobrovolníky, hlavně lidi, který jsou z týhle 

sociální sféry. Mnohdy se mi stává, ţe při přijímacím pohovoru přijde vystudovanej 

člověk a tváří se tím způsobem jako sedněte si ze mě na zadek, takţe titul z VŠ není vše, 

pokud prostě člověk nemá praxi.“ (RES1) 

 

Shrnutí:  

 Vedoucí pracovníci chápou dobrovolnickou práci v několika významech. První 

a asi nejdůleţitější je význam dobrovolnictví, je to další zdroj mnohdy velmi kvalitní 

práce. Dále je dobrovolnictví typický znak nestátních neziskových organizací, kdy díky 

dobrovolníkům mnohdy některé organizace vznikly. Dobrovolnictví také představuje 

dar pro společnost, protoţe díky němu můţe ve společnosti vzkvétat demokracie a 

vzájemná solidarita. A v neposlední řadě dobrovolnictví představuje pro vedoucí 
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pracovníky cestu k získání kvalitního placeného zaměstnance, který díky dobrovolnické 

zkušenosti bude vědět a umět.  
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5. ZÁVĚRY Z VÝZKUMU 

Tato kapitola volně navazuje na interpretované výsledky z provedeného výzkumu, 

které obsahují odpovědi na výzkumné otázky. Avšak pro větší přehled zde uvádím 

závěrečné, shrnující informace dle výzkumných otázek, zjištěné a uvedené v kapitole 

Výsledky a také závěřečnou diskusi, tedy propojení získaných zjištění s teoretickým 

konceptem práce.    

 

5.1 Význam, činnosti a specifika zahrnující proces vedení lidí 

Všichni respondenti se shodli na důleţitosti existence fungujícího procesu vedení 

lidí v organizaci. Uvedli jeho význam ve dvou rovinách. První, který je pro téma mé 

práce stěţejní, je, ţe význam procesu vedení shledávají v pozitivním dopadu na lidské 

zdroje v organizaci. Tedy dobře fungující proces vedení lidí poskytuje pocit 

sounáleţitosti mezi pracovníky, panuje určitý řád, je rozdělena zodpovědnost a role. 

Pracovníci cítí jistotu, vědí, ţe mají oporu ve svém vedoucím, vědí, za kým jít při 

potíţích, pomáhá jím to v celkové orientaci v praconím prostředí. Druhý význam 

procesu vedení lidí respondenti uvádí v souvislosti s pozitivními dopady na organizaci 

jako celek. Proces vedení lidí tak můţe pozitivně ovlivnit organizaci, aby její činnosti 

byli provozovány stabilně, bez velké fluktuace pracovníků, organizace dokáţe snadněji 

dosahovat svých vytyčených cílů a stává se tak dlouhodobě udrţitelnou soustavou, kde 

všichni ví, co je jejich úkolem a proč je to jejich úkolem. Dá se říci, ţe daná zjištění 

z výzkumu se shodují s teoretickým konceptem významu vedení lidí dle Benniese, 2004 

nebo Bachmana, 2011. 

Činnosti, s jakými si vedoucí pracovníci proces vedení lidí spojují, se liší 

v návaznosti na pracovní pozici, jakou vedoucí pracovníci zaujímají. Na mém 

výzkumném vzorku se ukázalo, ţe respondenti zaujímající pozici ve vysokém 

managementu povaţují, spojují vedení lidí s činnostmi s ohledem na fungování 

organizace jako celek. Jmenovali tak činnosti: organizace práce, rozčlenění na úseky, 

rozdělení zodpovědnosti, kontrola práce. Naopak respondenti zaujímající pracovní 

pozici středního managementu v organizaci, spojují vedení lidí s činnostmi 

orientovanými více na potřeby svých podřízených. Jmenovali tak činnosti jako: neustálá 
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motivace – poděkování, pochvala, podpora, předávání vize, kontrola. Tento určitý rozdíl 

v odpovědích respondentů nabízí nový zajímavý pohled na to, jaké různé činosti jsou 

respodennty do procesu vedení lidí zahrnovány. Práce tak přináší nový vhled na 

vnímání procesu vedení lidí a to v závilosti na pracovní pozici – zastoupení 

v organizační struktuře samotných vybraných aktérů/vedoucích pracovníků..   

Předávání vize, udávání směru celkové práce podřízených, uvedli všichni 

respondenti. Potvrdili tak význam nastavení vize, poslání či cílů organizace, které 

vedoucímu pracovníkovi mohou pomoci v samotném procesu vedení, protoţe se o tato 

nastavení můţe opřít a sám ví, kam chce organizace směřovat. Vedoucí pak můţe dle 

nastavení organizace dál směřovat své podřízené. Tato zjištění tak mohou ukazovat jak 

je důleţité, mít dobře nastavenou vizi, poslání a cíle organizace. Vedoucí se ve svém 

vedení mohou o tyto „hodnoty“ opírat. Toto zjištění tak můţe slouţit jako zdroj 

inspirace pro další vedoucí pracovníky, aby existující vizi organizace ve svém vedení 

pouţívali a taktéţ, aby organizace nastavovaly své vize a poslání zodpovědně.  

Specifika spojená s procesem vedení lidí v nestátních neziskových organizacích 

často respondenti uváděli s komparací procesu vedení lidí v ziskové či státní sféře. 

Pokud pouţili tuto komparaci, uvedli, ţe neziskový nestátní sektor je obecně více 

neformální, panují volnější, více přátelské vztahy mezi pracovníky, a to i mezi jejich 

vedením. Je větší prostor se vyjadřovat, aktivně zapojit, otevřenější prostror k diskuzi. 

Dále zkoumaní respondenti uvedli, ţe pracovníci v jejich organizacích jsou více 

zapálení pro práci v organizaci. Je to dáno faktem, ţe organizace neziskového sektoru 

nedisponují velkým mnoţstvím financí a jejich cílem práce není zisk, ale obecně 

prospěšné činnosti.  

Tento fakt částečně souvisí i s tím, ţe vedoucí pracovníci musí s častým 

nedostatkem financí počítat ve své práci v oblasti motivace pracovníků, tedy nespoléhat 

jen na jejich moţnost odměnit je financemi. U dobrovolníků je jasné, ţe peníze nehrají 

uţ ţádnou roli v odměňování.  

 Činnosti zahrnující proces vedení lidí korespondují s činnostmi uváděnými 

autory v teoretické části. Dá se říci, ţe respodenti uváděli jiţ konkrétní činnosti jejich 

kaţdodenní práce, coţ je zajištění procesu vedení svých podřízených.  
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Dobrý vedoucí nebo leader by podle zapojených respondentů měl disponovat 

organizačními schopnostmi, měl by otevřeně komunikovat se svými podřízenými a 

snaţit se nevzdalovat se od svých podřízených, tedy vědět, co je aktuálně trápí, jaké řeší 

potíţe ve své práci nebo naopak vědět, co se jim daří apod. Zde se tedy shodují nová 

zjištění s informacemi uvedenými autory Bergerová, 2013 nebo Goleman, 2004 

v teoretické části práce, ţe kaţdý vedoucí pracovník by měl disponovat určitými 

specifickými vlastnostmi, které budou předpokladem jeho dobrého vedení podřízených.  

 

5.2 Průběh procesu vedení lidí v NNO – nástroje, metody 

Otázka související se samotným praktickým průběhem vedení lidí v organizacích 

z pohledu vybraných respondentů zahrnuje i téma, jaký styl vedení lidí vybraná skupina 

respondentů pouţívá.  

Všichni respondenti se snaţí být přátelštví ke svým podřízeným. Tedy skoro 

nevyuţívají svého postavení vedoucího a autoritativně nepřikazují, co mají dělat. Snaţí 

se velmi často zapojit své podřízené do jejich rozhodování a to prostřednictvím diskusí, 

například při konání pravidelných porad. Dá se tedy konstatovat, ţe vybraná skupina 

respodentů vyuţívá styl liberálně  - participativní, nikoli autoritativní. Liberální styl 

vedení se více potrvzuje u skupiny respodentů zajstávající svoji pracovní pozicí vyšší 

management. Delegují své pravomoci na své podřízené, jimiţ jsou často pracovníci 

středního managementu. Mají mnohdy na starost další záleţitosti spojené s chodem 

organizace, a proto musí delegovat zodpovědnost rozhodování na své podřízené. Jsou 

tak často v roli kouče, podporovatele. Zjištěné informace jsou v souladu 

s charakteristikami liberálního stylu vedení lidí dle Blaţka, 2011.  

Participativní styl vedení se více projevuje u vedoucích středního managementu. 

Vedoucí se snaţí vytvářet prostor pro participaci svých podřízených, jak na rozhodování 

kam bude organizace směřovat apod, tak také prostor pro jejich vlastní nápady apod. 

tvoří pracovní tým. Zde dochází k souladu s teoretickými poznatky Blaţka, 2011 a 

experta v teoretické části práce, který navíc tento styl vedení lidí uvádí jako 

charakteristický pro styl vedení lidí pouţívaný vedoucími v NNO.  
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Daná zjištění tak ukazují, jaké styly vedení jsou i v rámci jedné organizace  

vybranými vedoucími pracovníky vyuţívány. Tedy na vybrané skupině aktérů se 

ukazuje zajímavá souvislost mezi uplatňovaným stylem vedení a zastávaným stupněm 

managementu v organizaci. Vyšší management uplatňuje více liberální styl vedení lidí, 

střední management více participativní.  

Mezi hlavní nástroje, které zapojení respondenti vyuţívají v rámci procesu vedení 

lidí, patří pravidelné porady, ty jsou tedy vyuţívány jenom pro placené zaměstnance, 

jinak dále utváření osobního kontaktu pomocí neformálních setkávání, organizace 

supervizí a individuálních rozhovorů, jejichţ součástí je i prostor pro dávání zpětné 

vazby vedoucího nad prací podřízených.  

Další velmi vyuţívanou metodou, dá se říci i teorií, kterou zapojení respondenti 

vyuţívají, je teorie motivace, tedy pouţívají různé motivační stimuly, aby zajistili další 

chuť pracovníků do jejich práce. Všichni respondenti se shodli na tom, ţe je důleţité 

neustále pracovníky motivovat, tedy jejich odpovědi jsou v souladu s uvedeným 

významem motivace na pracovišti dle Bergerové, 2013 nebo Tureckiové, 2004. Placení 

zaměstnanci dostávají plat, ale to není vše, je potřeba jim dávat nejevo, ţe dělají práci 

dobře. Naopak u dobrovolníků je velmi důleţité nešetřit s poděkování, pochvalou a 

snaţit se odměnit je za jejich práci i jinak neţ pouze penězi. Dá se konstatovat, ţe 

respondenti reflektují existenci zásad teorie motivace a jsou obeznámeni s jejím 

významem při práci s lidskými zdroji, tedy s motivací lidí obecně, a snaţí se ji podle 

moţností aplikovat i v praxi.  

Konání pravidelných porad vedoucí pracovníci také shledávají jako důleţitou 

součást procesu vedení lidí u placených zaměstnanců. Je to nástroj, díky kterému má 

vedoucí moţnost otevřeně komunikovat se svými podřízenými. Vytváří jim prostor pro 

jejich vyjádření názorů na různé věci a také tam často dochází k plánování dalších 

činností organizace, takté ţ k pochvale některých pracovníků nebo i pochvale všech.  

Další důleţitý nástroj, jak lze vést své pracovníky, vybraná skupina respondentů 

uvedla supervize. Dá se říci, ţe respondenti reflektují význam supervize podobně jako 

expert PhDr. Jiří Tošner, 2015. Supervize slouţí pracovníkům k řešení jejich problémů 

v práci, často s klienty, kterým se věnují, slouţí k tomu, aby mohli říct, co se jim nedaří, 

co se jim daří a vedoucí, pokud je přítomen, můţe i z těchto informací vyvodit, co by 
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daný pracovník potřeboval, jaké problémy řeší a jakým způsobem by mu mohl pomoci. 

Uvedená zjištění tak obohatily teoretickou část a oblast tématu, pomocí jakých metod a 

nástrojů lze vést, a v tomto případě i získávat informace o spokojenosti svých 

podřízených obecně, ale i konkrétně, co je trápí apod.  

V tomto ohledu je význam supervize zmiňován vybranými respondenti, kteří 

pracují v organizacích zaměřených právě na práci s lidmi/klienti. Poskytují různé formy 

sociálních sluţeb, pracují s dětmi, mládeţí apod. Je tedy o to silnější tendence 

vedoucích praconíků vyuţívat této metody v rámci procesu vedení podřízených 

(supervize), protoţe náplň práce všech pracovníků je u takovýchto sluţeb velmi náročná 

hlavně po psychické stránce. Vedoucí pracovníci tak ví, ţe supervize můţe být 

vhodným nástrojem, jak svým podřízeným pomoci lépe zvládat tutu náročnou práci. 

 

5.3 Rozdíly v procesu vedení dobrovolníků oproti placeným 

zaměstnancům 

Jedna z hlavních výzkumných otázek si kladla za cíl zjistit, zda jsou, a popřípadě 

jaké jsou rozdíly v samotném procesu vedení u placených zaměstnanaců oproti 

dobrovolníkům.  

Výzkumný vzorek respondentů se názorově rozdělil na dvě skupiny. První část 

respondentů nenahlíţí na proces vedení mezi oběma typy pracovníků odlišně. Povaţují 

za důleţité, aby se k oběma typům pracovníků přistupovalo v procesu vedení podobně, 

bez větších rozdílů. Zajímavé je, jakými důvody vysvětlovali svůj pohled. Uváděli, ţe 

oba typy pracovníků volí svoji práci zcela dobrovolně, měli by si tak být vědomi, ţe 

musí dodrţovat určitá pravidla, zvláště potom dobrovolníci by měli ke své práci 

přistupovat stejně zodpovědně jako placení zaměstnanci. Tedy vedoucí pracovník by 

měl přistupovat ve svém vedení podobně jak k dobrovolníkům, tak k placeným 

zaměstnancům. Druhá skupina respondentů uvedla, ţe určitý rozdíl v přístupu k procesu 

vedení dobrovolníku oproti placeným zaměstnanacům je. Uvedli, ţe dobrovolník 

potřebuje mnohem více motivovat a povzbuzovat. Potřebuje, aby mu vedoucí neustále 

připomínal smysl jeho práce a snaţil se nastavit prostředí organizace tak, aby se v něm 

dobrovolník cítil co nejlépe. Tento rozdíl se dá nazvat rozdíl v oblasti motivace. Druhý 
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rozdíl respondenti uvedli v oblasti samotného postavení a role vedoucího k 

dobrovolníkovi. Vyjádřili se, ţe je potřeba, aby vedoucí pracovník přistupoval k 

dobrovolníkovi ne jako jeho nadřízený, který občas vyuţije svoji autoritu, ale jako 

přítel, kamarád, rovnocenný kolega.  

Respondenti take uvedli, ţe rozdíl v procesu vedení dobrovolníků oproti 

placeným zaměstnanacům je také ve vytváření osobního kontaktu. Uvedli, ţe 

vedoucí/koordinátoři dobrovolníků se musí mnohem více zaměřit na utváření osobního 

kontaktu s dobrovolníkem. Vyuţívají tak kaţdé vhodné chvíle, aby si s ním popovídali a 

utvářeli tak větší a větší přátelstký vztah, který má později zaručit, ţe dobrovolník 

vydrţí v organizaci co nejdéle. Naopak u placených zaměstnanců je pravidelný osobní 

kontakt s vedoucím zaručen na pravidelných poradách, nebo i neformálních setkáních, 

která jsou v nestátních neziskovvých organizacích hojně organizována pro všechny 

placené zaměstnance.   

Daná zjištění tak ukazují zajímavý pohled vybraných vedoucích pracovníků na to, 

zda jsou a popřípadně proč jsou určité odlišnosti a specifika v rámci procesu vedení 

placených zaměstnanců a dobrovolníků. Respondenti, kteří rozdíly ve vedení 

pracovníků shledávají, je zmiňují hlavně v oblasti motivace, utváření osobního kontaktu 

a také v samotném vztahu vedoucí – dobrovolník, který je podle nich mnohem více 

rovnocenný, neţ vztah vedoucí – placený zaměstnanec. 

 

5.4 Hodnocení dobrovolnické práce vedoucími pracovníky a 

činnosti v rámci procesu vedení dobrovolníků 

Poslední část výzkumu se zaměřila na to, jak lze dobře vést dobrovolníky 

v organizaci. Dotazovaní uvedli takové činnosti, které jsou podle nich zásadní proto, 

aby dobrovolníci v organizaci zůstali co nejdéle. Další zjištění byla zaměřena na to, jaké 

výhody nebo nevýhody dobrovolnické práce v organizaci vedoucí pracovníci shledávají 

a co pro ně osobně dobrovolnictví vlastně znamená.  

Dotazovaní uvedli, ţe je velmi důleţité zahrnout do procesu vedení dobrovolníků 

takové činnosti, které povedou k tomu, ţe se dobrovolník bude cítit v organizaci dobře, 
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a tím pádem vydrţí v organizaci co nejdéle. Vedoucí pracovníci si chtějí dobrovolníky 

vychovat, aby se stali stabilním lidským zdrojem, se kterým mohou do budoucna 

počítat. Proto se snaţí budovat s dobrovolníky přátelský vztah, zjišťují, co se jim nelíbí, 

co se jim v jejich práci například nedaří, a snaţí se s nimi komunikovat.   

Důleţité je, aby dobrovolník věděl, proč je jeho práce důleţitá a to mu neustále 

připomínat. Dále je velmi důleţité, aby se dobrovolník necítil vedoucím, potaţmo 

organizací, vyuţíván.   

V rámci výzkumu se ukázalo, ţe je velmi důleţité, aby měl dobrovolník 

v organizaci někoho, za kým můţe přijití, kdyţ cokoli potřebuje. Je nezbytné, aby byl 

dobrovolník řádně proškolen, necítil se vyuţíván a jeho vedoucí/koordinátor se snaţil o 

jeho integraci do kolektivu celé organizace a o jeho neustálou motivaci Podává mu i 

zpětnou vazbu na to, co dělá dobře i špatně. Tedy podobně, jak popisuje roli 

vedoucího/koordinátora například Cummins, 1998 ve svém článku Leadership for 

volunteers: the way it is and the way it could be nebo expert v pozici PhDr. Jiřího 

Tošnera.  

Zjištění v rámci práce také nabízí další pohled, jak hodnotí dobrovolnickou práci 

sami vedoucí pracovníci, tedy ti, kteří vedou dobrovolníky v organizaci.  

Všichni dotázaní si velmi váţí dobrovolníků, kteří v jejich organizaci pomáhají. 

Uvedli, ţe shledávají více výhod, neţ nevýhod, které se s vedením dobrovolnické práce 

pojí.  

Výhody shledávají hlavně v tom, ţe dobrovolnictví pro ně znamená další zdroj 

lidské práce. Je moţné dobrovolníkům zadat nějaké další úkoly, které mohou 

poskytované sluţby obohatit, zpestřit. Jsou si taky vědomi toho, ţe bez jejich práce, by 

některé sluţby organizace ani nemohla provozovat.  

Nevýhody v procesu vedení dobrovolnické práce shledávají zejména v tom, ţe je 

to stále vţdy trochu nejistý, někdy nestabilní zdroj lidské práce. Vedoucí tak neví, jak 

dlouho dobrovolník v organizaci vydrţí, na jak dlouho s jeho pomocí mohou počítat. 

S tím souvisí i určitá větší časová zátěţ jak na samotné proškolení, tak na uvedení 

dobrovolníka do jeho činností. Pokud však takový dobrovolník organizaci brzy opustí, 
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je to pro organizaci z mnoha hledisek neefektivní. Určitou nevýhodu vedoucí pracovníci 

shledávají také v tom, ţe nemohou s dobrovolníkem počítat úplně ve všech činostech. 

Vedoucí musí mít vţdy na paměti, ţe dobrovolník zastane určitou práci, ale nelze po 

něm poţadovat to stejné jako po placeném zaměstnanci. Tato zjištění tak ukazují nový 

pohled na problematiku vedení dobrovolníků. Je jasné, ţe je to zdroj lidksé práce, 

kterého si musíme váţit, ale jak je vidět, vybraná skupina respondentů zmiňuje i určité 

nevýhody spojené s dobrovolníky v organizaci, se kterými je potřeba v praxi také 

počítat.  

 Obecně lze však konstatovat, ţe všichni zapojení vedoucí pracovníci, 

k dobrovolnictví obecně přistupují s respektem a úctou. Dobrovolnictví chápou jako 

velkou pomoc, nikoli jako zátěţ. Dobrovolnictví pro ně také představuje určitý základ 

nestátních neziskových organizací, bez kterých by takové organizace ani nevznikly, a 

také jako vzácný dar společnosti, kterého by si měli všichni váţit.  
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 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak vybraná skupina vedoucích pracovníků 

přistupuje k procesu vedení lidí, jakým způsobem ho uplatňují a jak hodnotí 

dobrovolnickou práci v organizaci.  

Myslím si, ţe práce nabízí zajímavý pohled vybrané skupiny vedoucích 

pracovníků na proces vedení lidí v nestátních neziskových organizacích. Popisuje jejich 

charakterizování procesu vedení lidí, popisuje jaký význam procesu přisuzují a jakým 

způsobem tento proces provádí v praxi. Práce dále odkrývá téma odlišností přístupů k 

vedení placených zaměstnanců a dobrovolníků.  Práce dále popisuje názory vedoucích 

pracovníků na výhody a nevýhody dobrovolnictví v organizaci jako dalšího zdroje 

lidské práce a popisuje také přístup vedoucích pracovníků k dobrovolnictví obecně.  

Věřím, ţe práce můţe přispět k hlubšímu vnímání procesu vedení lidí jako 

procesu, který je nezbytný pro efektivní chod organizace jako celku, protoţe silně 

ovliňuje to, jak se budou lidské zdroje v organizaci cítit a pracovat. Pokud tyto oblasti 

budou fungovat, bude fungovat celá organizace jako jeden tým a má pak velký 

předpoklad stát se dlouhodobě udrţitelnou.  

Přínos práce shledávám také v tom, ţe můţe slouţit jako praktický návod, jak lze 

vést lidské zdroje v nestátních neziskových organizacích. Jelikoţ je zaměřena právě na 

oblast nestátních neziskových organizací, můţe se stát praktickým průvodcem či 

zdrojem inspirace pro další vedoucí pracovníky v těchto typech organizací. Práce 

ukazuje, jak je proces vedení lidí v organizaci důleţitý. Jak je nezbytné, aby k němu 

sami aktéři/vedoucí pracovníci přistupovali zodpovědně a nebáli se vyuţívat různých 

praktických metod/nástrojů, které jejich vedení můţe obohatit a hlavně zefektivnit. 

Práce dále představuje, jak lze vést specifickou skupinu pracovníků a to jsou 

dobrovolníci. Ukazuje, ţe cílem vedení dobrovolníků je snaha o jejich dlouhodobou 

udrţitelnost v organizaci, sníţení jejich fluktuace a naopak získání kvalitního, do jisté 

míry stabilního zdroje lidské práce. Práce také ukazuje, jak je v rámci procesu vedení 

lidí v organizaci důleţité správné nastavení vize nebo poslání, pomocí kterého můţe 

vedoucí pracovník vest jednodušeji a více efektivně.  Práce v neposlední řadě předkládá 

zajímavé a dle mého názoru podnětné hodnocení dobrovolnické práce v organizaci  
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právě z pohledu vedoucích pracovníků. Zdrojem inspirace pro další vedoucí pracovníky 

v NNO se tak mohou stát informace o tom, jaké výhody, ale také nevýhody můţe 

dobrovolnická práce v organizaci přínášet a je tak důleţité s nimi v praxi počítat. 

Zdrojem inspirace pro další vedoucí pracovníky take můţe být pohled na dobrovolníky, 

jako potencionální zdroj budoucí kvalitní, zkušené pracovní síly, kdy se dobrovolníci 

mohou v budoucnu transformovat na kvalitní placené zaměstnance. Pak se veškeré úsilí 

v mnohdy náročném procesu vedení dobrovolníka můţe tímto způsobem zúročit.   

 Shledávám zde i moţnost dalšího rozpracování provedeného výzkumu, tedy 

určitě by bylo zajímavé zkoumané téma rozšířit o názory samotných podřízených. Jsou 

to lidské zdroje, na kterých chod organizací stojí. Bylo by tak zajímavé dále mezi sebou 

tyto názory vedoucích pracovníků a jejich podřízených porovnat a zjistit tak další 

zajímavé souvislosti.   
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