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Abstrakt
Diplomová práce se zaměřuje na specifika neziskového sektoru z pohledu účastníků
programu Rok jinak, který umožňuje odborníkům z byznysu a státní správy strávit jeden
rok ve vybrané neziskové organizaci. Cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku: „Jaká
specifika neziskového sektoru vnímají účastníci Roku jinak ve srovnání se ziskovým
sektorem?“ Odpověď na položenou otázku byla vytvořena na základě metody zakotvené
teorie, přičemž data byla sesbírána prostřednictvím rozhovorů s účastníky Roku jinak.
Výsledkem výzkumu je devět specifik – etos, motivace, zdroje, hierarchie, pravidla,
efektivita, flexibilita, jazyk a profesionalita. Centrální kategorii tvoří etos, který se dále
skládá z principu demokracie, humanismu a chaosu. Tato specifika tvoří základní kámen
zakotvené teorie.

Klíčová slova: občanská společnost, občanský (neziskový) sektor, (neziskové) organizace
občanské společnosti, specifika, definice

Abstract
This thesis focuses on the specifics of the non-profit sector from the perspective of World
of Difference’s participants. The program World of Difference allows experts from
business and government to spend one year in selected non-profit organization. The aim is
to answer the question: "What specific features of the non-profit sector perceive World of
Difference’s participants differently compared with the profit sector?" The answer to the
question was based on the method grounded theory, the data were collected through
interviews with World of Difference’s participants. The result of the research is nine
specifics - ethos, motivation, resources, hierarchy, rules, efficiency, flexibility, language
and professionalism. The central category consists of ethos, which is further composed of
the principle of democracy, humanism and chaos. These specifics form the cornerstone of
the grounded theory.

Key words: civil society, civic (nonprofit) sector, (nonprofit) civic organizations,
specifics/features, definition
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1. ÚVOD
Neziskový sektor v celé své rozmanitosti hraje celou řadu důležitých rolí ve
společenské rozvoji a neustále roste jeho ekonomický význam. Společenské změny však
proměňují samotný neziskový sektor - jednak definice, které se na něj vztahují, ale i role,
které zastává (Anheier, 2009). Tato diplomová práce se snaží tyto změny určitým
způsobem uchopit.
Cílem diplomové práce je zjistit, jaká specifika neziskového sektoru vnímají ve
srovnání se ziskovým sektorem účastníci 1 programu Rok jinak, který umožňuje
odborníkům z byznysu a státní správy strávit jeden rok ve vybrané neziskové organizaci.
Předkládaná diplomová práce tedy představuje snahu o komplexní pochopení specifik
neziskového sektoru v kontextu ziskového či komerčního sektoru z pohledu účastníků
Roku jinak. Současně se v teoretické části snažím uvést tuto tématiku do širší souvislosti
s definicí neziskového sektoru jako takového a zaměřuji se na otázku charakteristiky
neziskového sektoru v kontextu současné doby.
Diskuze o současné občanské společnosti a neziskovém sektoru se totiž váže k jejich
proměnlivosti a podstatným vlivům, které mění jejich charakter. Pozornost badatelů
přitahují zejména komerční aktivity neziskových organizací, snahy o profesionalizaci
jejich aktivit a užší spolupráci se státem (např. Anheier, 2009; Anderson, Dees, 2003;
Bush, 1992; Cumming, 2008; Lu Knutsen, 2012 a mnoho dalších). Tyto vlivy tedy do
určité míry zpochybňují dosavadní tradiční definice neziskového sektoru a nově iniciují
debatu ohledně toho, zda tyto organizace studovat jako svébytnou formu s určitými
specifiky nebo jako hybridní organizace stojící mezi trhem, tj. soukromým sektorem a
státem, tj. veřejným sektorem či jako reziduální formy bez jakékoli svébytnosti
(Lu Knutsen, 2012).
To také naznačuje, že můžeme pozorovat možný nesoulad mezi tradičními 2
definicemi, současnými trendy a obrazem neziskového sektoru. Současně, jak napovídá
teorie sociálních počátků (Salamon, Anheier, 1998), jednotné vymezení neziskového
sektoru nemusí odpovídat občanskému sektoru v různých zemí. Na okraj je vhodné

Účastníky máme na mysli jak přicházející odborníky, tak aktéry v zúčastněných neziskových organizacích.
Jako tradiční jsou označovány teorie vznikající od 70. do 90. let minulého století (Lu Knutsen, 2012). Tyto
teorie tvoří převážnou část teoretické části této práce. Patří sem zejména ekonomické teorie vymezující
občanský sektor a vymezení předností a selhání jednotlivých sektorů.
1
2
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poznamenat, že ani mezi tradičními teoriemi a vymezením nepanuje obecná shoda.
Například již jen počátky obecnějšího pojmu občanská společnost jsou velice
mnohoznačné, což dále přispívá k problematickému vymezení neziskového sektoru a
neziskových organizací. Jak tedy vymezit občanský sektor a organizace v něm? Existuje
něco specifického, co bychom mohli onačit za charakteristické či typické pro tuto oblast?
Právě tyto otázky představovaly hlavní motivaci při směřování této práce. Během
studia jsem pracovala jako stážistka v Nadaci Vodafone, kterou jsem původně znala
zejména díky programu Rok jinak. Ten vznikl ze zahraniční verze World of Difference a
snažil se o zapojení odborníků do neziskového sektoru, aby tak společně měnili svět k
lepšímu, což rovněž „zdědila“ česká verze Roku jinak. Teze, že udržitelný a
profesionalizovaný neziskový sektor může měnit svět do určité míry naznačuje
společenské představy a očekávání, která se k neziskovému sektoru váží, což
představovalo výchozí bod ke konkretizaci tématu mé diplomové práce.
K zodpovězení výzkumné otázky a k dosažení stanoveného cíle jsem použila metodu
zakotvené teorie, jejímž účelem je vytvoření teorie. Tato teorie má substantivní povahu,
což znamená, že se váže ke konkrétním podmínkám a lze ji problematicky zobecnit
(Hendl, 2005; Švaříček, Šeďová, 2007). Je vhodné podotknout, že takové ambice ani tato
práce nemá. Tato diplomová práce také reprezentuje dílčí snahu o bližší porozumění
obecnějšímu tématu, jako je role a proměny neziskového sektoru v českém prostředí.
Struktura diplomové práce je rozdělena do čtyř základních částí. V první, teoretické
části, je téma této práce zasazeno do teoretického rámce. Teoretická část tedy představuje
snahu o co nejširší vymezení neziskového3 sektoru od nejobecnějších konceptů a
historických úvah až po vymezení konkrétní podoby neziskového sektoru, kterou jsou
neziskové organizace. Druhá část, metodologická, nastiňuje zvolené metodologické
postupy, popisuje a odůvodňuje metody vybrané k zodpovězení výzkumné otázky a
následně objasňuje jednotlivé kroky týkající se předkládaného výzkumu. Analytická část
tvoří třetí celek této práce a nalezneme zde výsledky analýzy a konečné výstupy, soustředí
se tedy na zjištění vzniklá z tohoto výzkumu. Poslední část tvoří diskuze, jenž se zabývá
rozborem a srovnáním výsledků analýzy s teoretickou částí.
V teoretické části však užíváme pojmů občanská společnost, občanský sektor a organizace občanské
společnosti, které pojímáme synonymicky k pojmům neziskový sektor a neziskové organizace. Tyto pojmy
užíváme z toho důvodu, že jsou z teoretického hlediska přesnější, jak vysvětlujeme v teoretické části. Práce
rovněž obsahuje seznam synonym v jedné z posledních částí.
3
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2. TEORETICKÁ ČÁST
Teoretická část slouží k vymezení pojmů, které se pojí k tématu předkládané práce.
Tématem této práce jsou specifika neziskového sektoru vůči ziskovému sektoru. Specifiky
rozumíme typické či význačné znaky, které jsou pro neziskový sektor charakteristické.
Takové znaky v prvé řadě nalezneme, pokud definujeme a vymezíme neziskový sektor
jako takový. V teoretické části postupujeme od obecnějších konceptů ke konkrétnějším.
Nejprve se zaměříme na občanskou společnost, následně se soustředíme na občanský
sektor a na závěr na organizace občanského společnosti.

2. 1. První představy o občanské společnosti
Abychom se mohli zabývat tématem této práce, je nutné samotný pojem občanská
společnost (OS) nejprve vymezit. Hned v úvodu je třeba konstatovat, že ačkoli se dnes
všude kolem nás běžně hovoří o OS, samotný koncept OS je velmi neurčitě definovaný
(např. Keller, 2013). Současně musíme začít prvními představami o OS, jelikož ty tvoří
základ, na kterém další autoři staví.
Samotný zrod OS datujeme do období osvícenství a měšťanské společnosti, i když se
představy o obdobných či velmi blízkých konceptech objevily již mnohem dříve
(Barša, Císař, 2004; Skovajsa, 2006). Například významné předmoderní myšlenky o
společnosti, mezi které bychom mohli rovněž zařadit i představy o OS, můžeme
zaznamenat již v antice. V antickém Řecku rozlišovali tzv. polis (obec), která
představovala veřejnou sféru, kde si byli všichni občané rovni a sféru soukromou,
domácnost, kde vedli svůj soukromý život. Obdobně se v antickém Římě v právu
setkáváme s pojmem „societas civilis“, který bychom mohli přiblížit řecké polis. V tomto
smyslu je však společnost zahrnuta pod vládu či stát, není zde vymezena další oblast
společnosti. I když zde veřejná oblast vykazuje určité známky typické pro moderní OS,
jako rovnost a občanství, jsou tyto výsady spojeny pouze s velmi omezenou skupinou
lidí - „právoplatných“ občanů (Barša, Císař, 2004; Skovajsa, 2006; Skovajsa, 2011).
Ke konci 17. století se znovu formuje myšlenka OS v kontextu absolutistické vlády.
Jako reakce na tento stav se rodí koncept společenské smlouvy, kterou nalezneme u
anglického filosofa Thomase Hobbese a později také dalšího anglického filosofa Johna
Locka. Ten vysvětluje vznik právních norem, potažmo státu, jako důsledek racionální
13

volby společnosti, která se raději vzdá či spíše omezí některá svá práva výměnou za
ochranu a bezpečí. Stav bez státu, neboli přirozený stav, je charakterizován
všudypřítomným bojem všech proti všem, který je pro lidi nevýhodný, jelikož se musí mít
před ostatními neustále na pozoru. Uzavření společenské smlouvy je dobrovolné a souhlasí
s ní obě strany. Stav po uzavření společenské smlouvy je upraven právem, převládá v něm
slušnost a občanské partnerství. Tento stav je pojímán jako OS (Müller, 2008;
Skovajsa, 2006; Skovajsa, 2011; Taylor, 1995 aj.).
Hobbes se mimo jiné zabýval také konceptem přirozených práv 4, která jsou člověku
nezcizitelná a nezamlčitelná. Člověk se s těmito právy rodí a má je tedy také ve
zmiňovaném přirozeném stavu. Obdobně jako koncept společenské smlouvy také koncept
přirozených práv vycházel z potřeb a kontextu společenské situace tehdejší doby. Do určité
míry sloužil k emancipaci jednotlivce vůči panovníkovi, měl jednotlivci zajistit určité
záruky a bezpečí a zároveň naznačoval možný společenský konsensus (Sokol, 2002).
Koncept společenské smlouvy Locka a Hobbese je však odlišný ve svých důsledcích:
Hobbesova smlouva je smlouvou podřízenosti, proti které není odvolání, zatímco Lockova
smlouva může být vypovězena, pokud dojde k omezení přirozených práv (Skovajsa, 2006;
Taylor, 1995).
Právě otázka společenské smlouvy stojí na počátku klíčové moderní tradice OS,
která je však rozdělená odlišným názorem na tuto otázku. Dnes tyto dva proudy nazýváme
L-proud a M-proud, podle počátečních písmen zakládajících myslitelů – již zmiňovaného
Johna Locka a Charlese de Montesquieu (Skovajsa, 2006; Taylor, 1995).
Lock připravil půdu pro chápání OS jako oddělené a na státu nezávislé, nepolitické
entity. Společnost před společenskou smlouvou totiž popisuje jako nepolitickou komunitu,
která funguje na základě přirozených práv a existuje tedy nezávisle na vládě. V souvislosti
s pojetím společnosti jako předpolitické a samoregulující se reality pak L-proud odkazuje
k ekonomice, která má také vlastní strukturu a pravidla, a nezávislé veřejnosti a veřejnému
mínění,

v rámci

kterého

diskuzí

krystalizuje

společný

zájem

(Müller,

2008;

Skovajsa, 2006; Taylor, 1995).

Lidská přirozenost a přirozená práva jsou spojována s „úsilím individua o zachování vlastního života,
svobody a majetku“ (Petrusek, 1996: 882). Mezi základní přirozená lidská práva tedy řadíme právo na život,
svobodu a majetek.
4
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Montesquieu na rozdíl od Locka považuje společenskou smlouvu za nezrušitelnou.
Jako ochranu proti zneužití moci však navrhuje systém oddělených sfér moci 5, které se
navzájem vyvažují. Oproti Lockovi navíc přidává další stav, který neguje přirozený stav:
vyděluje stav občanský (smlouva o sdružení, kterou vzniká OS, v rámci které si jsou
všichni rovni) a stav politický (smlouva o podřízení, v rámci které vzniká stát)
(Skovajsa, 2006; Taylor, 1995). M-proud tedy: „definuje společnost politickou
organizovaností, kde je ale tato organizovanost konstitučně rozptýlena mezi mnoho
nezávislých zdrojů (checks and balances)“ (Müller, 2008: 79).
Na L-proud navázali skotští osvícenci, zejména Adam Smith a Adam Ferguson. Ti
vnímají společnost jako autonomní oblast, která je koordinována prostřednictvím vlastních
mechanismů (tzv. neviditelná ruka trhu). Společnost se rozvíjí a bohatne díky „sobeckým“
zájmům jednotlivců. Smith člověka nevnímá výlučně v pojmech ekonomie a trhu, naopak
vnímá lidi jako bytosti primárně sociální. Sociabilita je pro lidi přirozená – jsou obdařeni
emocemi a pocity, které jednak projevují navenek, ale také je vnímají u druhých, a tak jsou
schopni soucitu. Ze společenského života pro člověka plynou pozitivní pocity, jinak
řečeno, sdružování a společenský život je příjemný. Vedlejším důsledkem je pak
společenská koheze a soudržnost, což dále přispívá k „bohatství“ 6 celé společnosti
(Čapek, 2001; Skovajsa, 2011).
Na M-proud zase navázal významný francouzský myslitel Alexise de Tocquevilla.
Ten přikládá velký vliv sdružování a silné OS, protože je vnímá jako pojistku před
negativními tendencemi demokracie, čímž tedy navazuje na systém brzd a rovnovah moci
u Montesquieuho. Tocquevilla za negativní tendence demokracie považuje tzv. tyranii
většiny, kdy dochází k prosazování rozhodnutí většiny, dále tzv. jemný despotismus, kdy
roste centrální moc státu na úkor občanů a atomizaci, uzavření se do soukromého života a
převládnutí individualismu. Ve spolcích či jiných sdruženích si však lidé zkoušejí
samosprávu vlastních záležitostí a prosazování vlastních zájmů vůči centrální moci státu.
Lidé při sdružování zjišťují, že jsou na druzích závislí a že se navzájem při naplňování
individuálních „malých“ zájmů potřebují, což je vede k zodpovědnosti vůči vlastní
komunitě. Sdružováním se sbližují, zvyšují si společnou prosperitu a rozvíjejí schopnosti,
které je mohou vést k uskutečňování „záležitostí velkých“ (Tocqueville, 1992).
Jedná se o klasické složky moci i v současných demokraciích: moc výkonný, moc zákonodárná a moc
soudní (např. Taylor, 1995).
6
Smith nevnímá bohatství výlučně ve spojení s ekonomickým růstem, ale také ze sociálního hlediska
(Čapek, 2001), jak také naznačuje předchozí výklad.
5
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V jeho díle je patrné, že OS spojuje s odpovědností, všímavostí k druhým a
vzájemnou spoluprácí, které zakládají společenskou solidaritu, prosperitu a důvěru. OS je
dále protiváhou státní moci, kterou kontroluje a koriguje. V neposlední řadě reprezentují
spolky a další podobné projevy OS individuální, potažmo skupinové zájmy, které se pak
dostávají na veřejnost, čímž přirozeně dochází k jejich identifikaci a řešení na nejnižší
úrovni (Skovajsa, 2011; Tocqueville, 1992).
L-proud a M-proud tvoří základ našich dnešních představ o OS. Existuje mnoho
dalších myslitelů, kteří se těmito proudy inspirovali a dále rozvíjeli tyto myšlenky.
Připomeňme Georga Wilhelma Friedricha Hegela, který vypracoval jakousi syntézu obou
proudů, Karla Marxe, Antona Gramsciho a mnoho dalších. Jistě by i tito autoři zasloužili
větší prostor, nicméně v souladu s cílem a tématem práce a pro představení myšlenek a
hodnot, ze kterých dnešní představy o OS vzešly, bylo dosavadní představení dostačující.

2. 1. 1. Shrnutí
V této části jsme se snažili představit myšlenkové zázemí konceptu OS, ke kterému
se pojí jisté hodnoty a normy. Je zřejmé, že koncept OS se formuje v kontextu společenské
situace. Idealizovaná podoba OS tak vychází z ideálů osvícenství, kterými jsou občanská
svoboda, rovnost, demokracie, lidská práva a tolerance. Ačkoli se jednotliví autoři často
navzájem popírají, můžeme rekonstruovat idealizovanou představu OS. Jednak si můžeme
povšimnout poukazování na přirozenou sociabilitu lidí, která vede k tomu, že se lidé
přirozeně sdružují a rozvíjejí společenský život. Společenské interakce povzbuzují
sounáležitost a solidaritu uvnitř společnosti. Kromě toho, sdružování vede ke společné
diskuzi, ne výjimečně postavené na rovnosti účastníků dané diskuze. OS je pak prostorem,
ve kterém k těmto interakcím dochází. Za jádro diskuze můžeme označit zájem, který se ve
skupině podobně smýšlejících stává společným zájmem. Společný zájem může vést až ke
snahám o jeho prosazení vůči tak silné instituci, jakou je stát. OS pak nabývá podoby
prostoru, ve kterém lidé vymáhají své zájmy na státu a mohou stát kontrolovat
(Čapek, 2001; Müller, 2008; Skovajsa, 2006; Taylor, 1995).
Představy o OS s sebou nesou dědictví určité nesourodosti, která vznikla nejen
v důsledku vydělení dvou různých proudů (L- a M-proudu). V této souvislosti je třeba
upozornit, že OS je „pojmem, kterým označujeme určitou sociální a institucionální
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strukturu, jež nám umožňuje, byť nedokonale, naplňovat jistá očekávání a hodnoty“
(Müller, 2008: 77). Zkoumání pojmu OS má tedy empirické (sociální a institucionální
struktury) a normativní hledisko (očekávání a hodnoty). Normativní perspektiva pracuje
s normami a přesvědčením o tom, jak by měl vypadat ideál OS, kdežto empirická
perspektiva zkoumá reálné struktury a instituce OS v praxi. Obecně můžeme říct, že
normativní aspekt u konceptu moderní OS převládá. Idealizovaná představa OS již od
svých moderních osvícenských počátků úzce souvisí s normativní perspektivou
(Müller, 2008). Tyto představy a hodnoty, které s k OS váží, jsme si již představili. Nyní
bychom se měli zaměřit na empirické hledisko, které, jak jsme si již uvedli, zkoumá reálné
sociální a institucionální struktury.

2. 2. Vymezení občanské společnosti
V této části představujeme vymezení OS z empirického hlediska. V obecné rovině se
jedná o charakterizaci OS z hlediska společenských institucích. Toto vymezení můžeme
zjednodušeně převézt na otázky vztahů veřejné a soukromé sféry. Jak tuto otázku blíže
rozvádí Müller (2008: 83): „Jde zejména o charakter vztahů mezi sférou politického
rozhodování, sférou trhu a sférou aktivní (občanské) veřejnosti“.
V této otázce lze vymezit dva základní přístupy, které na ní dávají odpověď: přístup
sociokulturní a redukcionistický (ekonomický). Sociokulturní přístup lze dále rozčlenit na
tři základní směry: generalisty, maximalisty a minimalisty. Redukcionistický přísup lze
zase rozdělit na levicové pojetí, kam můžeme zařadit představitele utopistického levicově
orientovaného myšlení a pravicové pojetí, či kapitalistické, kam řadíme s požadavkem
minimální vlády především libertariány (Müller, 2008). Na tomto místě je vhodné uvést, že
v rámci sociokulturního přístupu panuje shoda ohledně nezařazení rodiny jako společenské
instituce do sféry OS, u ostatních společenských institucí však shodu nenalezneme
(Skovajsa, 2010). V rámci přehlednosti a srozumitelnosti je výklad níže doplněn tabulkou
sociokulturního přístupu, který blíže rozvedeme.
Generalisté do sféry OS zahrnují kromě veřejnosti také sféru trhu i vlády či státu,
toto vymezení je tedy všezahrnující a je nejbližší pojetí OS u skotských osvícenců,
potažmo L-proudu (Müller, 2008; Skovajsa, 2010). U současníků sem řadíme Ernesta
Gellnera, který OS chápe jako typ společnosti či společenský systém. Z jeho pohledu je
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pojem OS ekvivalentní termínu demokracie, který je však méně vhodný, a to z toho
důvodu, že se jedná o jakýsi obecný, abstraktní či dokonce prázdný ideál, který je v mnoha
společnostech nenaplnitelný. Navrhuje ho tedy nahradit pojmem OS, protože se jedná o
„mnohem realističtější pojem zahrnující a specifikující své vlastní podmínky, které nebere
za samozřejmé a pak je neprohlašuje pro většinu lidstva za nedosažitelné z důvodů absence
vhodných podmínek...“ (Gellner, 1997: 161). Gellner zdůrazňuje hodnotu individuální
svobody, která je rozvíjena zejména v prostředí OS, dále hodnotu plurality, která je
podporována svobodou jednotlivce a přirozenou sociabilitou člověka. Silná OS vyvažuje stát
a brání jeho centralizaci (Gellner, 1997; Skovajsa, 2011).
Maximalisté pojímají OS obdobně, ale chápou ji jako nepolitickou entitu, čímž z ní
vylučují stát (Müller, 2008; Skovajsa, 2010). Mezi maximalisty je řazen Michael Walzer.
OS definuje jako „prostor svobodného lidského sdružování a jako soubor sítí mezilidských
vztahů (překlad vlastní)“ (Walzer, 1998: 7). OS je dle něj značně roztříštěná a nejednotná
na jedné straně a komplexní a složitá ve svých strukturách na straně druhé, stejně jako je
společnost sama. V OS se lidé svobodně sdružují, protože jsou přirozeně společenskými
bytostmi a jednoduše je to k sobě táhne. Teprve poté jsou politickými nebo ekonomickými
bytostmi. Současně jsou všechny jejich zájmy, politické, ekonomické i jiné,
internalizované do sdružování - lidé se v OS stávají součástí mnoha různých celků. Tyto
celky vedle sebe koexistují, i když se mohou překrývat až vylučovat. Právě tento
komplexní prostor – OS, „rámec rámců“ – vytváří oblast skutečné a autentické solidarity a
zodpovědnosti mezi lidmi (Walzer, 1998).
V minimalistickém pojetí představuje OS oblast mimo trh a stát. „Občanskou
společnost je v tomto pojetí možné chápat jako synonymum nestrannosti, jako nositelku
univerzálních a transcendentálních hodnot, jako nadřazenou nad vyhrocené stranické
spory“ (Müller, 2008: 84). Do této skupiny je řazen například německý filosof Jürgen
Habermas, který se ve svém klíčovém díle Strukturální přeměna veřejnosti soustředí
zejména na proměnu společnosti v kontextu strukturálních proměn trhu a státu. Tyto
proměny pak dle něj mají dopad na život jednotlivce a zároveň dávají vzniknout nezávislé
OS. Pro účely této práce je významné zejména jeho vysvětlení okolností vzniku nové
sféry, sféry OS, která se vyděluje mimo stát a mimo sféru soukromou, čili rodinu.
Habermas (2000) chápe OS jako skupinu soukromých osob, které jsou shromážděny
v publiku. Publikum má nejprve podobu literární veřejnosti, která se schází v kavárnách a
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salónech a široce zde diskutuje nad nejrůznějšími tématy, nejčastěji však nad literárními
tématy. Od diskuze je již jen malý krok k polemice a kritickému rozvažování, a to nejen
nad literaturou, ale rovněž nad veřejnou mocí a jejími principy. Velmi zjednodušeně
řečeno, dle Habermase se z literární veřejností stává veřejnost politická, která si nárokuje
požadavek všeobecných zákonů a jako zdroj těchto zákonů vnímá sama sebe
(Habermas, 2000). Habermas tak charakterizuje OS jako kontrolující sílu vůči státu, jako
oblast veřejné diskuze a veřejného rozvažování, prostřednictvím kterých jsou
identifikovány společné a obecné zájmy (Barša, Císař, 2004).

Tabulka 1: Sociokulturní přístup k OS7 (Müller, 2008; Skovajsa, 2010)
Pojetí OS
Generalisté
Maximalisté
Minimalisté

Vymezení OS/ OS zahrnuje:
Zahrnuje veřejnost, stát i trh (všezahrnující
mimo rodinu)
Zahrnuje veřejnost a trh (všezahrnující
mimo rodinu a stát)
Nezahrnuje rodinu, stát ani trh

2. 2. 1. Shrnutí
Ani v současné době tedy neexistuje jednota ve vymezení OS a OS i dnes
představuje sporný pojem. Většina teoretiků, kteří se zabývají touto problematikou, se však
pravděpodobně shodne na tvrzení, že moderní OS je sféra, která je oddělená od rodiny,
státu a trhu, což odpovídá pojetí minimalistů (Anheier, 2005; Skovajsa, 2010). Pojem OS
je široké označení pro určitou společenskou strukturu, je to pojem obecný a využívaný
spíše ke konceptualizaci na teoretické úrovni (např. Rakušanová, Stašková, 2006). Z OS
vyrůstá občanský sektor, který představuje institucionalizovanou podobu OS. Občanský
sektor je tedy užší pojem než OS (Anheier, 2005; Skovajsa, 2010). Právě občanský či
neziskový sektor8 je předmětem této práce, proto je nutné ho blíže definovat.

7

Tabulka vlastní.
Nesourodé pojmosloví vztahující se k občanskému sektoru je předmětem následující kapitoly. Vysvětlení
volby termínu „neziskový sektor“ v rámci této práce je osvětleno v úvodu metodologické části.
8
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2. 3. Původ pojmu občanský sektor
Kořeny termínu občanský sektor nalezneme v sektorovém rozdělení hospodářství,
které

slouží

zejména

k mezinárodnímu

srovnání

a

makroekonomické

analýze

(Skovajsa, 2010). Po dlouhou dobu se o občanském sektoru neuvažovalo jako o zvláštním
a samostatném sektoru hospodářství a teprve od 80. let datujeme diskuzi o jeho sektorové
svébytnosti. V USA by se tato diskuze dala zobecnit dvěma skupinami názorů: jedni
vnímali tyto organizace jako součást státu, druzí je odlišovali na základě „vyšších cílů“,
případně pragmatičtěji jako přispění k veřejným statkům (Hall, 1992).
Velký podíl na vzniku této diskuze mělo několik faktorů: vzrůstající význam služeb
poskytovaných tímto sektorem v hospodářství, rozvoj komunikačních technologií a pokles
nákladů na organizaci a s tím spojený přesah občanského sektoru nad lokální úroveň, dále
nové politické směřování9, které zdůrazňovalo roli těchto organizací, nárůst populace žijící
v relativním bohatství, změna hodnot ve většině industrializovaných zemí zdůrazňující
individuální příležitosti a zodpovědnost spolu s rozmachem demokracie (Anheier, 2005).
Tyto debaty nakonec vedly k vymezení dalšího sektoru mimo veřejný sektor (stát) a
soukromý tržní sektor (trh) a ke konci dominance „dvousektorového“ dělení
(Anheier, 2005; Hall, 1992; Skovajsa, 2010).
Ve stejné době jako započaly diskuze o občanském sektoru je také oživen zájem o
širší koncept OS. Müller (2008) v této souvislosti shrnuje celkem čtyři příčiny. První
příčinou byl boj proti komunistickému režimu ve střední a východní Evropě, ve kterém
hrála OS roli ochránce před státní mocí. Dále jmenuje následné zhroucení těchto režimů a
otázky spojené s obnovou demokracie v těchto zemích. Spor a krize státu blahobytu je
jmenován jako třetí důvod. Posledním důvodem jsou celkové technologické, ekonomické a
kulturní změny a s tím spojené otázky týkající se možností politické a sociální integrace a
participace (Müller, 2008). Na tomto místě je vhodné krátce poznamenat, že společenské
okolnosti, jak minulé, tak ty současné, mají vliv na náhled na roli a význam OS i
občanského sektoru, jakožto i jejich vymezení. Současné trendy a debata kolem nich jsou
předmětem závěru teoretické části, jelikož tak tvoří podstatný vliv, který nesmí být
v souvislosti s tématem této práce opomíjen.

9

Anglicky tzv. New Policy Agenda (Anheier, 2005: 14).
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V terminologii týkající se občanského sektoru panuje nejednoznačnost, způsobená
mimo jiné zmiňovanou diskuzí o svébytnosti této sféry, ale rovněž to můžeme přikládat
nejednotnému vymezení OS. Občanský sektor je často označován jako třetí, nestátní či
nevládní, což implikuje mnohdy dojem méněcennosti a nesamostatnosti, jelikož je
vymezen jako negativum vůči jiným sektorům. Další definice zase upozorňují na
vlastnosti, které jsou ve vztahu k němu nepřesné (neziskový sektor) nebo na vlastnosti,
které k občanskému sektoru sice v mnoha případech náleží, ale jedná se jen o jeden
z mnoha aspektů (např. dobrovolnický sektor, používaný spíše v USA). Z těchto důvodů se
jako nejpřesnější jeví pojem občanský sektor 10 (Skovajsa, 2010). Na druhou stranu někteří
autoři, mezi které patří například Roger Lohmann (1995) nejsou spokojeni ani s tímto
pojmem, i když Lohmann kritizuje zejména pojmenování „třetí“. Lohmann tvrdí, že
vhodnější by bylo vymyslet úplně nový název a navrhuje užívat jako označující název
řecké slovo „koinonia“, které dle jeho názoru shrnuje všechny významné rysy tohoto
sektoru: dobrovolnost, společné cíle a zdroje, vzájemnost a vlastní normy spravedlnosti
(Lohmann, 1995).
Stejně jako v předchozí části jsme se pokusili vymezit OS, na následujících řádcích
se pokusíme vymezit občanský sektor. Zopakujme, že stejně jako celá řada jiných
teoretiků, kteří se zabývají touto problematikou preferujeme minimalistické pojetí OS.
Občanský sektor pak představuje institucionalizovanou podobu OS. Občanský sektor tedy
představuje prostor jednání a sdružování mezi trhem, státem a rodinou, které jsou formálně
organizované.

2. 4. Vymezení prostoru občanského sektoru – mezi státem a trhem
Občanský sektor můžeme vymezit ve vztahu k ostatním sektorům (zejména trhu a
státu), protože právě v kontextu ostatních sektorů je možné zachytit nezastupitelnost a další
charakteristické znaky občanského sektoru. Hned na úvod je třeba podotknout, že dělení na
sektory je v podstatě umělé a jednotlivé subjekty jsou seskupeny podle typu jejich
ekonomického chování. Ve skutečnosti se sektory prolínají a mnohdy doplňují.

V teoretické části se tohoto pojmenování držíme, v metodologické části se od něj však odkláníme, a to
z důvodů, které jsou v metodologické části blíže popsány.
10
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Tento fakt reflektuje významný švédský politolog Victor Pestoff, který národní
hospodářství dělí do čtyř základních sektorů podle třech kritérií: veřejný/soukromý,
neziskový (netržní)/ziskový (tržní) a formální/neformální. Kromě čtyř sektorů zařazuje
další typy ekonomických subjektů – smíšené a hraniční. Mezi smíšené typy ekonomických
subjektů patří jednak subjekty s charakteristikami veřejné, neziskové, neformální
(např. jednorázový neinstitucionalizovaný poradní sbor při místní samosprávě), dále
subjekty veřejné, ziskové a formální (např. státní podnik zřízený za účelem podnikání) a
subjekty soukromé, ziskové, neformální (např. drobná výroba a prodej předmětů v rámci
sousedských vztahů). Mezi hraniční typy ekonomických subjektů patří subjekty, které jsou
na pomezí veřejné a soukromé sféry, dále jsou neziskové a formální (zejména nestátní
neziskové organizace zřízené státem), pak subjekty na hranici formální a neformální
roviny, které jsou dále soukromé a neziskové (např. sousedské spolky, které přecházejí
z neformální na formální podobu) a v neposlední řadě subjekty, které jsou na pomezí
ziskové a neziskové sféry, které jsou také soukromé a formální (v dnešní době se například
jedná o firemní nadace) (Rektořík, 2007; Dohnalová, 2010). Toto názorné dělení je známo
také pod názvem Pestoffův trojúhelník. Pestoff definuje občanský sektor, který nazývá
neziskovým soukromým sektorem, jako prostor, který je soukromý, formální a neziskový.
Samotný Pestoffův trojúhelník je zejména pro svou názornost zobrazen níže.
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Schéma 1: Pestoffův trojúhelník: členění národního hospodářství dle V. Pestoffa
(Pestoff in Rektořík, 2010: 16).
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Můžeme si všimnout, že ačkoli se běžně hovoří o občanském sektoru, což napovídá o
jeho jasně oddělených hranicích od veřejného a tržního sektoru, je takové odlišení ve
skutečnosti spíše nestálé a nejasné. V tomto pojetí nejsou dané sektory přísně oddělené, ale
naopak se prolínají a doplňují. Přesto však panuje obecná shoda na tom, že trh, stát i
občanský sektor mají nezastupitelnou a svébytnou roli v životě společnosti, dohromady
tvoří rovnováhu a regulují společenský život. Zároveň můžeme shrnout, že každý sektor
má své výhody i nevýhody, respektive přednosti a selhání, každý z nich má specifickou
doménu pro efektivní uplatnění a tato efektivita do určité míry závisí i na tom, jak jsou
jejich činnosti navzájem sladěny (Potůček, 2005, Tetřevová, 2008). V následující části
stručně představíme přednosti a selhání jednotlivých sektorů.

2. 5. Trh, stát a občanský sektor – přednosti a selhání
Jak bylo uvedeno výše, každý sektor má nezastupitelnou roli. V ideálním případě by
mělo být maximálně využíváno předností a současně by měly být minimalizovány
nedostatky spolupůsobením ostatních sektorů. S ohledem na téma práce se budeme zabývat
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zejména vztahy mezi občanským sektorem, trhem a státem, tedy nikoli státem a trhem
navzájem. Abychom tyto vztahy mohli popsat, musíme obdobně představit přednosti a
nedostatky občanského sektoru, které zároveň můžeme chápat jako další charakteristiku
občanského sektoru. Na závěr jsou tyto charakteristiky jednotlivých sektorů namísto
klasického shrnutí shrnuty v tabulce.

2. 5. 1. Občanský sektor
Zopakujme, že občanský sektor chápeme jako institucionalizovanou podobu OS,
oblast mezi rodinou, státem a trhem. Potůček (2005) představuje občanský sektor jako
vyjádření sdílených hodnot a zájmů, ochoty spolupracovat na společném díle, přičemž
činnosti v této sféře nejsou vedeny motivem zisku. Tuto představu bychom mohli přiblížit
k idealizované podobě OS a je zároveň vyjádřením hodnot, které jsou s ní spojovány.
Občanský sektor má stejně jako trh a stát své přednosti a nedostatky.
Mezi silné stránky, které jsou s ním spojovány, patří předpoklad, že lidé jsou
k aktivitám v něm motivováni jinými pohnutkami, než je zisk. Jsou to motivy, které
vyžadují vcítění do potřeb druhých a ochotu pomoci. Mnohdy fungují na lokální úrovni,
takže těží z dobrých znalostí podmínek a řeší problémy na nejnižší úrovni. Současně jsou
dané služby poskytovány bezplatně či za nízké ceny, které jsou dostupné i pro skupiny,
které by na ně na trhu za běžných podmínek nedosáhly. Jestliže nemají k řešení problémů
dostatek financí, musejí si vystačit s vlastní tvořivostí a pružně reagovat, což může vést
k inovativním a neotřelým řešením i bez výrazného finančního přispění. Organizace
působící v občanském sektoru musejí také operovat s omezenými zdroji racionálně, a tak
jsou často jejich služby spojovány s vyšší efektivitou. Všechny tyto okolnosti mnohdy
vedou

k vyšší

důvěře

v tyto

organizace

a

k vysokému

morálnímu

hodnocení

(Dohnalová, 2010; Potůček, 2005; Tetřevová, 2008).
Co se týče selhání, tak jsou popsána čtyři základní selhání občanského sektoru:
filantropická nedostatečnost, filantropický partikularismus, filantropický amaterismus a
filantropický paternalismus. Filantropická nedostatečnost spočívá v nedostatečné nabídce
činností, které jsou na jednu stranu potřebné, které ale na druhou stranu nemá občanský
sektor z čeho pokrýt. Filantropický partikularismus představuje tendenci občanského
sektoru věnovat se duplicitně některým oblastem či skupinám a některými se naopak vůbec
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nezabývat. Filantropický amaterismus odkazuje k mnohdy nedostatečné odbornosti
pracovníků občanského sektoru a neefektivnímu managementu při absenci ziskového
motivu. Filantropický paternalismus označuje stav, kdy organizace nejdou naproti
potřebám svých klientů a naopak klientům určují potřeby na základě své vlastní percepce,
čímž omezují jejich samostatnost a sebedůvěru (Salamon in Muhič, 2010).
K selháním občanského sektoru můžeme ještě přidat vysokou nestabilitu a nejistotu –
ne vždy totiž musí úspěch a rozvoj aktivit organizace znamenat její dlouhé trvání.
Občanskému sektoru také hrozí, že budou tyto formy vybírány jako krytí pro ziskové
motivy. Další selhání můžeme pojmenovat jako zvýšenou citlivost na osobní
charakteristiky účastníků, což jinak řečeno znamená, že mnoho organizací občanského
společnosti doslova stojí na jedné či několika výrazných, často vůdčích a charismatických
osobách, což druhotně opět omezuje jejich stabilitu a dlouhodobou existenci
(Potůček, 2005; Tetřevová, 2008).

2. 5. 2. Trh čili soukromý sektor
Trh je „označení určitého typu výměnného vztahu mezi dvěma skupinami osob,
z nichž jedna je stranou nabídky (producenti) a druhá stranou poptávky (konzumenti)“
(Petrusek, 1996: 1330). Jinými slovy se jedná o samoregulační systém, který funguje na
základě nabídky a poptávky, a to s vysokou efektivitou. Vysoká efektivita je zajištěna
touhou po maximalizaci zisku s co nejnižšími náklady a dobrovolností směny. Svoboda
volby a konkurence jsou hnacím motorem ekonomického a často i společenského vývoje.
Již zmiňovaná touha po maximalizaci zisku vede k nejrůznějším společenským inovacím,
vysoké efektivitě, rychlé a pružné reakci a adaptaci ke změnám. Neúspěšná řešení bývají
často opouštěna a neefektivita má tendenci být potlačována. Trh zároveň nabízí velké
příležitosti pro ctižádostivé a šikovné jednotlivce i prostor k prosazování individuálních
preferencí (Holman, 2005; Muhič Dizdarevič, 2010; Potůček, 2005; Tetřevová, 2008).
Všechny výše uvedené přednosti trh za určitých okolností jistě splňuje. Zároveň však
v lidské společnosti působí i jiné hodnoty než jen ekonomická efektivita a tržní prostředí
není dokonalé. Trh pak v určitých oblastech selhává (Potček 1997; Potůček, 2005;
Tetřevová, 2008).
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Jestliže vezmeme v potaz i jiné kritérium než ekonomickou efektivnost, trh jen velmi
těžce nalézá distributivní spravedlnost a tedy omezeně snižuje nerovnosti v rozdělování
statků. Trh má tendenci k polarizaci bohatství a chudoby, monopolizaci a orientuje se na
krátkodobý časový horizont a na růst spíše než na kvalitativní rozvoj. Dále selhává
v ochraně určitých institucionálních hodnot a lidské důstojnosti, či může porušovat
udržitelný způsob života. Jak bylo výše naznačeno, tyto otázky vyvstávají, jestliže se
nehledí pouze na ekonomickou efektivnost. Nedokonalé tržní prostředí způsobuje další
selhání. Jedná se zejména o nedokonalosti spojené s nedostatečnou a neregulovanou
konkurencí na trhu, informační asymetrií mezi prodávajícím a kupujícím a existencí
veřejných statků 11 (Potůček, 1997; Potůček, 2005).

2. 5. 3. Stát čili veřejný sektor
Stát je „organizovaná, politicky jednotná společnost (resp. politické společenství) na
určitém území, tzn. v určitých hranicích, s jednotným zákoníkem, vládou a správou“
(Petrusek, 1996: 1218). Se státem se pojí několik atributů, mezi které patří zejména moc 12
a autorita13. Moc a autorita do určité míry zajišťují státu poměrně efektivní a jednoduše
uplatnitelnou regulaci společnosti, která může být užita například ve výše popsaných
situacích selhání trhu, kdy je nutné rozhodovat se nejen podle hlediska ekonomické
efektivnosti. Stát tak představuje poměrně stabilní entitu, která je schopna nejefektivněji se
zabývat určitými úlohami, které ostatní sektory mohou řešit jen velmi omezeně. Stát je tak
například s to v určité míře zajistit rovnost, ochránit před diskriminací či podpořit sociální
kohezi (Potůček, 1997; Potůček, 2005; Tetřevová, 2008).
Podobně jako trh však nefunguje stát ve všech oblastech společenského života a
dochází k selhání státu. Určitá selhání se váží na konkrétní typ správy. Jinak řečeno,
v totalitních politických systémech bude v převážné většině docházet k jiným selháním než
v demokratických státech. V demokratické společnosti se selhání týkají již samotné volby
zástupců, kdy okolnosti a podmínky volby mohou ovlivnit celkový výsledek. Dále
Veřejný statek je charakteristický nevylučitelností ze spotřeby, nezmenšitelností (nerivalitou) ve spotřebě a
jako takové musí být poskytovány bezplatně a nejčastěji z veřejných zdrojů. Ve většině případů jsou
důsledkem tržních selhání (Holman, 2005).
12
Moc je „síla způsobilá vnutit jednotlivcům a skupinám cizí vůli jako závaznou“ (Petrusek, 1996: 1218).
Moc můžeme v podstatě definovat jako schopnost jednat v zájmu určitých cílů za pomoci dostupných zdrojů
a prostředků (např. Petrusek, 1996, Thompson, 2004).
13
Autorita je „závazná řídící vůle, které se individua podřizují“ (Petrusek, 1996: 1218).
11
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hovoříme o selhání, která jsou důsledkem nejrůznějších vlivů na již zvolené a vládnoucí
reprezentanty. Zde můžeme zmínit například vliv lobbingu, neboli vliv organizovaných
zájmů, vliv médií, vliv prostředí, který vede k odcizení zájmů zvolených reprezentantů od
zájmů voličů či vliv omezeného časového horizontu zvolených zástupců, který má za
následek přijímání rozhodnutí krátkodobého rozsahu. V neposlední řadě jmenujme selhání
typická pro výkon správy – byrokracii. Byrokratický aparát je často spojován s nízkou
efektivitou a přizpůsobivostí a následně pomalými a strnulými reakcemi (Potůček, 1997;
Potůček, 2005; Tetřevová, 2008). Jak jsme uvedli v úvodu této kapitoly, na závěr je
zobrazena tabulka shrnující předpoklady různých sektorů a jejich vhodnost pro výkon
nejrůznějších úloh.

Tabulka 2: Přednosti jednotlivých sektorů a jejich uplatnění v různých úlohách14
(Potůček, 1997: 101 - 102)
Předpoklady různých sektorů pro poskytování
služeb
Stát/veřejný
stabilita
sektor
schopnost řešit problémy mimo hl.
poslání
nestrannost

Vhodnost pro výkon různých úloh
obecná regulace
realizace specifických politik

zajištění rovnosti
prevence diskriminace,
vykořisťování
podpora sociální koheze
Trh/soukromý schopnost rychle reagovat na měnící ekonomické úlohy
sektor
se poměry
inovační schopnost
investiční úlohy
tendence opakovat úspěch
vytváření zisku
ochota riskovat
podpora soběstačnosti
schopnost vytvářet kapitál
profesionální přístup
schopnost využít ekonomii množství
Občanský
schopnost najít cestu k různým
sociální pomoc
sektor
skupinám lidí
vcítění se do potřeb klientů a ochota úlohy vyžadující dobrovolnou práci
pomoci
celostní přístup k řešení problémů
úlohy vytvářející minimální zisk
schopnost vzbudit důvěru
podpora individuální odpovědnosti
účast na životě společenství

14

Tabulka vznikla sloučením dvou různých tabulek.
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2. 6. Kooperace napříč sektory
Je zřejmé, že trh, stát i občanský sektor představují systémy, které se v ideálním
případě doplňují a ve vzájemné kooperaci si dorovnávají nedostatky. Na úrovni trhu i státu
existují nejrůznější formy spolupráce s občanským sektorem, které právě zohledňují limity
jednotlivých sektorů a snaží se je proměnit v oboustranně prospěšnou spolupráci.
Například Galaskiewicz a Sinclairová Colmanová vydělují čtyři typy spolupráce
mezi trhem a občanským sektorem. Jedná se o filantropickou spolupráci, strategickou
spolupráci, komerční spolupráci a politickou spolupráci (Galaskiewicz, Sinclairová
Colmanová

in

Muhič, 2010).

Filantropická

spolupráce

představuje

jednostranné

poskytování finančních a jiných15 prostředků občanskému sektoru. Hlavní motivací je
nepřímé navyšování zisku prostřednictvím nepeněžitých benefitů jako zlepšení image
firmy. Strategická spolupráce je charakterizována větší mírou protislužby, než je tomu tak
u filantropické spolupráce, kdy firma vyžaduje za svou podporu určitou protihodnotu,
nejčastěji ve formě své reprezentace na akcích nebo programech těchto organizací. Při
komerční spolupráci jsou obě strany motivovány ziskem. Typicky se jedná o sdílený či
sociální marketing, ve kterém jsou firma a organizace v občanském sektoru propojeny ve
společné marketingové kampani, přičemž zisk z ní je určitým procentem rozdělen na obě
strany.

Politické

spolupráce

je

zaměřena

na

změnu

či

udržení

určitého

společensko-institucionálního stavu. Firma pak nejčastěji podporuje vybranou organizaci,
která má z politického hlediska podobné zájmy, aby prosadila vlastní politickou agendu
(Galaskiewicz, Sinclairová Colmanová in Muhič, 2010).
V souvislosti se spoluprací komerčních subjektů s občanským sektorem se také
hovoří o společenské odpovědnosti firem (CSR16). Koncept CSR je terminologicky
nejednotný, nicméně hlavní definice se shodují na integraci sociálních a ekologických
hledisek nad rámec zájmů o ekonomický růst firmy – tzv. 3P: profit – people – planet
(Pavlík, Bělčík a kol. 2010). CSR vychází z přesvědčení, že cílem firem by mělo být nejen
vytváření zisku, ale také přínosný a šetrný přístup ke společnosti jako celku 17
(Byznys, 2014). Spolupráce firem a organizací občanského sektoru však tvoří pouze část

Firmy mohou organizacím občanského společnosti poskytovat například lidské zdroje ve formě
dobrovolné práce – od expertních úkonů až po manuální výpomoc.
16
Zkratka vznikla z anglického názvu Corporate Social Responsibility.
17
Tento přístup ke společnosti může zahrnovat snahu řešit aktuální sociální problémy blízké komunity či
šetrné chování k životnímu prostředí.
15
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CSR. Nejčastěji se setkáváme s předáváním zkušeností, know-how a informací,
dobrovolnou prací zaměstnanců18, poskytnutím prostor či produktů a v neposlední řadě
poskytnutím finančních prostředků (Dohnalová, 2010).
Na úrovni státu můžeme zaznamenat taktéž různé formy spolupráce s občanským
sektorem. Jaký postoj však stát k občanskému sektoru má, je do značné míry ovlivněno
politickým zřízením a veřejnou politikou. To znamená, že vždy nemusí nutně docházet ke
spolupráci a objevuje se také konfliktní vztah (Potůček, 1997).
V českém prostředí se nejčastěji jedná o spolupráci při řešení různých společenských
problémů a v té návaznosti finanční podporu pro tyto organizace. Finanční podpora od
státu je poskytována ve formě dotací v souladu s dotační politickou, ale i mimo ni.
Nepřímo jsou tyto organizace podporovány osvobozením od daní a díky možnosti odpočtu
daru ze základu daně. Na úrovni řešení problémů existuje v České republice Rada vlády
pro nestátní neziskové organizace, která představuje poradní, iniciativní a koordinační
orgány vlády ČR ve věcech týkající se organizací občanské společnosti (Dohnalová, 2010).
Tento orgán tak můžeme označit za jakousi institucionalizovanou platformu spolupráce
občanského sektoru a zejména státu.

2. 7. Organizace občanské společnosti
Anheier

(2005:

4)

definuje

občanský

sektor

jako

souhrn

soukromých,

dobrovolnických a neziskových organizací a asociací. Jako takové představují tyto
organizace konkrétní podobu a znázornění občanského sektoru. Podobně se vyjadřuje
Skovajsa (2010: 31): „Občanské organizace vyrůstají ze základu tvořeného právě
občanskou společností“. Organizace občanského společnosti (OOS) tedy zakládají
občanský sektor.
Organizace jsou v moderním světě v podstatě všudypřítomné a obklopují nás po celý
život. Definice organizace v sobě nejčastěji obsahuje následující charakteristiky:
organizace představují 1) společenské entity, které zahrnují lidi, určité formy zdrojů a
technologií; 2) entity zaměřené na určité cíle a sloužící určitému účelu, 3) strukturovaný
systém
18

a

v neposlední

řadě

také

4)

jasně

V tomto případě hovoříme o tzv. firemním dobrovolnictví.
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ohraničené

a

oddělené

entity

(např. Anheier, 2005; Keller, 2001 aj.). Jako organizace tedy přirozeně sdílejí některé
znaky s organizacemi, které fungují v ostatních sektorech.
Co je však pro OOS charakteristické je upozadění finančních cílů a nepřerozdělování
zisku spolu s orientací na hodnoty (například náboženské, politické, morální a jiné) a
maximalizace nemateriálních výnosů (Anheier, 2005; Plamínek, 1996 aj.). Významem
hodnot pro OOS jakožto význačným rysem pro občanský sektor a OOS se zabývá Lu
Knutsen (2012: 986), který tvrdí, že „nejtypičtějším znakem (pro OOS, pozn. autora) je
využívání charitativní hodnoty k tomu, aby si přitáhly dostupné zdroje, a to v rozsahu,
který přesahuje obvyklé dárcovství a dobrovolnictví (překlad vlastní)“. Autor tento
mechanismus nazývá na hodnotách založený sebeudržující se mechanismus, který dokládá
specifické znaky OOS oproti ostatním organizacím. Zmiňovaný mechanismus tak na
danou charitativní hodnotu „láká“ například profesionální pracovní sílu, která by v jiných
sektorech mohla být daleko lépe finančně oceněna, a tak je její zapojení v OOS možno do
určité míry vnímat jako specifický způsob dárcovství. Příznačné také je, že OOS mnohdy
k některým aktivitám nemusejí užívat monetárního systému, což je dobře doloženo na
příkladu dobrovolnické síly (Lu Knutsen, 2012).
Pokud se vrátíme k upozadění finančních cílů, nepřerozdělování zisků a orientací na
hodnoty, mnohdy můžeme u OOS odhalit složitý vztah mezi provozními cíli a jakýmisi
„vyššími“ cíli, tj. hlavním posláním těchto organizací (Anheier, 2005; Lu Knutsen, 2012;
Plamínek, 1996 aj.). V současné době se tento typ napětí u občanského sektoru nejčastěji
zmiňuji ve spojitosti s nedostatečnými zdroji pro občanský sektor a jeho snahami o
vyhledávání

a

získání

nových

zdrojů

(Anderson,

Dees,

2003;

Bush,

1992;

Sanders, 2012 aj.). Tyto vztahy však podrobněji popíšeme v závěru teoretické části.
Orientace na hodnoty se v jednotlivých OOS odráží ve stanovení vlastního poslání 19
a vize. Poslání organizace představuje samotný důvod její existence a měla by zahrnovat
základní cíle, hodnoty a motivace existence dané organizace. Za každou misí by měla být
také vize, která reprezentuje dlouhodobé cíle či ambice do budoucnosti. Vize bývá často
„vzletná“,

symbolická

a

obrazná

(Anheier, 2005;

Bačuvčík, 2005;

Plamínek a kol., 1996 aj.).

Může být označována také jako mise, ale většina české literatury zabývající se občanským sektorem
používá pojem „poslání“ (Bačuvčík, 2011; Plamínek a kol., 1996; Skovajsa, 2010).
19
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Většina teoretiků zabývající se občanským sektorem se shoduje na tom, že rozdílné
sektory usilují v zásadně o rozdílné cíle (například. Anheier, 2005; Bush, 1992; Potůček,
1997; Potůček, 2005 aj.). Nejlépe můžeme těmto rozdílům porozumět prostřednictvím
srovnání s ostatními organizacemi (firmami a vládními organizacemi). Základní srovnání
bylo již představeno v předchozí kapitole pojednávající o trhu, státu a občanském sektoru a
v tomhle ohledu se mohou jednotlivé znaky překrývat.
Oblastí rozdílů může být celá řada. V této souvislosti předkládáme poměrně
vyčerpávající oblasti rozdílů a ideálně typické srovnání Anheiera (2005). Ze srovnání totiž
nejlépe vyjdou najevo charakteristiky OOS a potažmo občanského sektoru. Dané oblasti
srovnání nás také strukturovaně navádějí k různým způsobům, kterými můžeme jednotlivé
organizace srovnávat. Následuje přehledná tabulka.

Tabulka 3: Ideálně typické srovnání jednotlivých typů organizací (Anheier, 2005: 184)20
Komerční
firmy

Poslání/funkce Maximalizace
zisku
Výstupy

Soukromé
zboží a služby

Distribuční
kritérium
Vnější
orientace

Výměna

Cíle
Struktura
Odpovědnost
a kontrola
Rozhodování

20

Vnější,
nečinící
rozdíly
(orientace na
zákazníci)
Specifické,
jasné
Formální
Vlastníci/stak
eholdeři
Hierarchické

Občanské
(neziskové)
organizace sloužící
členům (sdružení,
nyní spolky)
Maximalizace
užitku pro členy

Občanské
(neziskové)
organizace
poskytující
služby
Maximalizace
užitku pro klienty

Zboží a služby pro
členy
Solidarita

Kolektivní a
veřejné zboží a
služby
Solidarita

Vnější, nečinící
rozdíly
(orientace na
veřejnost,
občané)
Komplexní,
víceznačné
Formální
Voliči

Vnitřní,
diskriminační
(orientace na členy)

Vnější, nečinící
rozdíly (orientace
na klienty)

Komplexní, nejasné

Komplexní, jasné

Neformální
Členové

Formální
Správní rada

Nepřímé:
demokratické

Demokratické

Hierarchické

Vládní
organizace

Maximalizace
společenského
blahobytu
Veřejné/kolekti
vní zboží a
služby
Rovnost

Překlad vlastní.
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Účastníci

Motivace
Zajišťování
zdrojů

Kvazidobrovo
lné (v rámci
ekonomickýc
h potřeb)
Materiální
Komerční

Velké

Velikost

Přímé:
hierarchické
Neuvědomělé/d
onucovací
Účelová
Donucovací
(prostřednictví
m daní)
Velké

Dobrovolné

Dobrovolné/kvazi
dobrovolné

Solidární
Prostřednictvím
darů

Solidární/účelová
Prostřednictvím
darů/komerční

Malé

Střední

Hned v první řadě je třeba upozornit, že ve výše uvedeném srovnání jsou rozděleny
OOS na dva typy, a to na organizace sloužící členům a organizace poskytující služby.
Podobné rozdělení se objevuje v podobě vzájemně prospěšných organizací a veřejně
prospěšných organizací. Na základě tohoto dělení můžeme vyrozumět, že i touto orientací
je následně dána jejich charakteristika. Jinak řečeno, OOS budou charakterizovány
rozdílně s ohledem na jejich základní orientaci (Anheier, 2005).
Cíle či přesněji, a v souladu s tabulkou, poslání představuje jeden z nejvýraznějších
rozdílů oproti organizacím mimo občanský sektor. OOS usilují o maximalizaci užitku pro
členy či sympatizanty, kteří se seskupují kolem společného zájmu či hodnoty, případně o
maximalizace užitku pro skupinu klientů, kteří jsou v centru pozornosti dané organizace.
Odlišnosti mezi členskými či vzájemně prospěšnými OOS a veřejně prospěšnými či služby
poskytujícími OOS leží zejména v tomto hlavním poslání či orientaci. Vzájemně prospěšné
organizace se orientují zejména na své členy a upřednostňují jejich zájmy před zájmy
ostatních. Proto je jejich působení označováno jako diskriminační (myšleno zejména
s ohledem na jejich primární orientaci na členy) (Anheier, 2005).
Je třeba však upozornit, že se jedná o ideálně-typické srovnání, což znamená, že
mnoho organizací se ocitá na pomezí a neodpovídá tomuto „černobílému“ rozlišení.
Vzájemně prospěšná organizace může například své úsilí soustředit na aktivity vedoucí
k ochraně

životního prostředí,

které

můžeme

označit

jako

veřejně

prospěšné

(Anheier, 2005).
Veřejně prospěšné organizace, které poskytují služby určité skupině či skupinám se
tak obdobně, jako se členské organizace orientují na členy, orientují na klienty, které si
stanovily. Co je oběma typům organizací společné je solidarita, která slouží jednak jako
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kritérium distribuce jejich zboží a služeb, ale také jako motivace k participaci, dále
dobrovolnost této participace a zajišťování zdrojů prostřednictvím darů (Anheier, 2005).
V další části budeme pokračovat v definování OOS, a to definicemi, které jsou dnes
nejběžnější.

2. 8. Vymezení organizací občanské společnosti
OOS mohou být vymezeny pomocí právní definice, ekonomické definice,
funkcionální

definice

či

nejpoužívanější

strukturálně-operacionální

definice

(Anheier, 2005; Skovajsa, 2010). Tyto definice jsou předmětem následujících kapitol.

2. 8. 1. Strukturálně-operacionální definice
Strukturálně-operacionální definice představuje pravděpodobně nejkomplexnější a
mezinárodně uznávanou charakteristiku občanského sektoru, který je definován
prostřednictvím struktury a fungování organizací. Patrně nejvýznamnější teoretici
občanského sektoru Helmut Anheier a Lester M. Salamon, kteří tuto definici navrhli v roce
1992 v reakci na nedostatky všech dosavadních definicí, chápou občanský sektor jako
soubor

organizací,

které

splňují

následující

strukturálně-operacionální

znaky

(Anheier, 2005: 47 – 48; Skovajsa, 2010: 38 – 39):
- organizovanost – institucionalizovanost (organized): organizace musejí být
formálně zřízené a mít stálý charakter oproti dočasným uskupením
- soukromý a na státu nezávislý charakter (private): organizace musejí být od státu
oddělené, tzn. nesmějí být jeho součástí
- samospráva – autonomie (self-governing): organizace musejí být schopné vlastní
kontroly a řízení
- zásada nerozdělování zisku (non-profit): organizace musejí případný zisk
reinvestovat na naplňování vlastního poslání, zisk nesmí být rozdělen mezi členy,
manažery, zakladatele či správní radu
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- dobrovolnost (voluntary): v organizaci musí být zahrnut prvek dobrovolné
participace, ať už z hlediska účasti dobrovolníků, či alespoň z hlediska dobrovolného
nebo nepovinného zapojení

Ačkoli se vyskytla také kritika univerzálnosti této teorie (Morris, 2000), stále se
jedná o nejpoužívanější a nejobsáhlejší definici občanského sektoru, která dosud nebyla
překonána. Jak bylo řečeno výše, existují i další definice, které jsou z určitých důvodů více
či méně vyhovující. Tyto definice si také dále představíme.

2. 8. 2. Právní definice
Právní definice vymezuje občanský sektor pomocí organizačních jednotek, které jsou
popsané právem dané země. To znamená, že v tomto pojetí představuje občanský sektor
takové organizace a subjekty, které jsou tak vymezeny zákonem v jednotlivých státech
(Anheier, 2005; Skovajsa, 2010).
V českém právním řádu není pojem „organizace občanské společnosti“ nebo
„nezisková organizace“ definován. V praxi se obvykle vychází ze zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů (Deverová, 2010). Tento zákon až do konce roku 2013 vymezoval
organizace, které jsou v praxi řazeny do občanského sektoru jako právnické osoby, které
nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Konkrétně za ně byla považována
zejména21 zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní
subjektivitu a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, občanská sdružení včetně
odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské
společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy,
veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu,
obce, organizační složky státu, kraje, příspěvkové organizace, státní fondy a subjekty, u
nichž tak stanoví zvláštní zákon (Zákon 586/1992).
Od roku 2014 nabývá platnosti Nový občanský zákoník (NOZ) a s tím souvisí i
změna legislativy pro organizace, které se obvykle vymezují jako OOS. Zákon o daních
z příjmu byl aktualizován a v aktualizovaném znění již nenajdeme takto implicitní
21

Slovo zejména naznačovalo, že se nejedná o konečný či vyčerpávající výčet.
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vymezení konkrétních právních forem, naopak zde najdeme nový pojem „veřejně
prospěšný poplatník“. Veřejně prospěšný poplatník je v § 17a tohoto zákona vymezen jako
poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem,
stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost
vykonává činnost, která není podnikáním. Dále je veřejný poplatník vymezen negativně,
tedy není jím obchodní korporace, Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář;
profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských
zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou
organizace zaměstnanců; zdravotní pojišťovny; společenství vlastníků jednotek a nadace,
která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli a jejíž
činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli (Deverová, 2012; Zákon 586/1992,
§ 17a).
Tomuto vymezení tak vyhovuje spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace,
nadační fond a evidované právnické osoby církví a náboženské společnosti (EPO). Obecně
prospěšná společnost (OPS) je právnickou osobou, která je založena podle zákona
č. 248/1995. OPS poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a
pro všechny stejných podmínek a musí dodržovat zásadu nepřerozdělování zisku
(Zákon 248/1995). Ústav je právnická osoba nově vzniklá za účelem provozování činnosti,
která je společensky nebo hospodářsky užitečná. Ústav je forma založená na majetkovém
základě a obdobně jako OPS provozuje činnost, která je každému rovnocenně dostupná za
předem stanovených podmínek (Zákon 89/2012). EPO jsou tvořeny dvěma typy subjektů,
kterými jsou orgány církve a účelová zařízení církve. První z nich jsou zřízeny za účelem
vyznávání náboženské víry, druhé za účelem poskytování charitativních služeb
(Zákon 3/2002). Nadační fond se od nadace liší v několika okolnostech, které však nejsou
pro účely této práce podstatné a z toho důvodu popíši nadace a nadační fondy
dohromady22. Nadace a nadační fondy představují právnické osoby vytvořené na
majetkovém základě, jehož užití je vázáno na účel, kvůli kterému byly zřízeny. Nadace
musí být založena ke společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Poslední z výše
uvedených právních forem představuje spolek, který můžeme v podstatě označit za
předchůdce dřívějších občanských sdružení, které tvořily nejčastější formu OOS
(Pospíšilová, 2010). Spolek je v NOZ řazen pod korporace, což jsou právnické osoby
založené na členství, které také představuje jeden z jeho základních znaků. K účasti ve
22

Ostatně i NOZ je zahrnuje pod jeden pojem „fundace“ (Zákon 89/2012).
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spolku nesmí být nikdo nucen, což zakládá dobrovolnost členství. Hlavní činností může
být jen uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování byl spolek založen, přičemž
podnikání či jiná výdělečná činnost může být prováděna pouze jako vedlejší činnost
(Zákon 89/2012).
Vzhledem k tomu, že náš právní systém vymezuje tyto organizace spíše opisem a od
počátku roku 2014 negativně, nelze tento výčet považovat za dostačující z hlediska
definice OOS. Současně se právní řád stále vyvíjí, což je patrné také na právních formách,
které jsou v praxi označované jako OOS. Kromě toho je nevýhodou tohoto přístupu to, že
různorodé právní definice OOS v jednotlivých zemí brání mezinárodnímu srovnání a vyšší
míře zobecnění napříč různými zeměmi. Mimo to, občanský sektor existuje i v zemích,
které nemají OOS právně vymezené, případně jsou dokonce právním systémem zakázané
(Anheier, 2005; Skovajsa, 2010).

2. 8. 3. Funkcionální definice
Občanský sektor se také vymezuje pomocí funkcí, které ve společnosti jeho
organizace zastávají, a z toho důvodu se této definici říká funkcionální. Funkcí, které OOS
plní je však celá řada. V českém prostředí můžeme například u Potůčka (2005) a obdobně
u Tetřevové (2008) nalézt dvě hlavní funkce občanského sektoru: sociální (která se dále
dělí na servisní a participativní) a politickou funkci, dále neopomíjí ani funkci
ekonomickou. Funkce servisní odkazuje k poskytování služeb. Potřebu a možnost vyjádřit
své názory, zájmy či řešit problémy prostřednictvím sdružování a aktivně se podílet na
životě dané společnosti zahrnuje participativní funkce. Politická funkce zase lidem
umožňuje ovlivnit veřejnou politiku a posílit politickou pluralitu (Potůček, 2005;
Tetřevová, 2008).
Pokud navážeme na předchozí vymezení OS 23, Müller (2008) formuluje čtyři funkce
ve vztahu k OS: ochrannou, legitimizační, participační a integrační. Ochranná funkce se
zakládá na ochraně, vytvoření „ochranného valu“ před rozpínavostí státní moci.
Legitimizační funkce spočívá v tom, že OS legitimizuje stát a jeho vládu. Moc je totiž
legitimní, když má důvěru občanů. Efektivnější zapojení občanů do správy veřejných

23

Vymezení funkcí spadá pod normativní hledisko na OS, které byla naznačeno v předchozí kapitole.
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záležitostí v sobě skrývá participační funkce. Integrační funkce představuje očekávání
spojená s OS, v rámci ní vznikají pocity a vztahy přináležitosti a loajality.
Jiní autoři představují další funkce občanského sektoru: servisní funkci, advokační
funkci, budování komunity, sebevyjadřovací (expresivní) funkci, ochranu hodnot, inovační
funkci, filantropickou funkci, charitativní funkci, podporu společenských změn či podporu
pluralismu (Anheier, 2005; Pospíšil et al., 2009; Skovajsa, 2010). Jednotlivé funkce jsou
obsahem následující tabulky.

Tabulka 4: Přehled funkcí občanského sektoru (Pospíšil et al., 2009; Skovajsa, 2010)
Funkce
Servisní funkce/
poskytování služeb
Advokační funkce

Popis funkce
Poskytování všem dostupných služeb, ve kterých může selhávat trh a
stát24
Ochrana a prosazování zájmů (soukromých i veřejných) různých
skupin
Sebevyjadřovací
Vyjádření přesvědčení, postojů, tradic, kultur aj.; širší koncept než
(expresivní)
advokační funkce, protože kromě politických a společenských zájmů
funkce
umožňuje vyjádření individuálních a jiných postojů
Charitativní funkce Přerozdělování zdrojů od bohatších k potřebným
Filantropická
Podpora veřejně prospěšných cílů ze soukromých zdrojů, nejčastěji
funkce
nadace
Inovační funkce
Vývoj a zavádění nových služeb, obecněji zdroje inovací při řešení
společenských problémů
Budování
Integrování skupin do společnosti, rozvoj a upevňování vztahů v
komunity
komunitách
Ochrana hodnot
Ochrana individuálních a společenských hodnot
Podpora
Účast na důležitých společenských změnách v různých oblastech
společenských
změn
Podpora
Podpora rozmanitých cílů a hodnot; pomoc znevýhodněným
pluralismu
skupinám

Je zřejmé, že jednotlivé funkce se navzájem velmi překrývají a neexistuje jednotný
teoretický rámec, který by dokázal tuto rozmanitost ukotvit a sjednotit. Výzkum zároveň
ukázal, že OOS často neprovádějí pouze jednu funkci, ale hned několik, které slučují
dohromady (Salamon in Anheier, 2005). V návaznosti na tuto nesourodost navrhl
Zde narážíme na další společenské oblasti, kterými jsme se již zaobírali. Zároveň je zde naznačeno, že
občanský sektor představuje jakýsi doplněk ke státu a trhu a obranu proti jejich selhání. Na těchto
předpokladech stojí některé teorie občanského sektoru, které rovněž podrobněji rozebereme v následujících
kapitolách.
24
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Pospíšil (2009) rámec, který integruje většinu výše popsaných funkcí a rozlišuje tak tři
hlavní funkce (advokační, servisní a budování komunity) v návaznosti na tři společenské
subsystémy (subsystém politiky, ekonomiky a komunity).

Schéma

2:

Funkce

občanských

organizací

podle

společenských

subsystémů

(Pospíšil et al., 2009)

Funkce, které tyto organizace ve společnosti plní jsou však také často spojovány
s oblastí činnosti, ve které působí. Pro účely mezinárodního srovnání byly činnosti těchto
organizací jednotně klasifikovány a byla tak vytvořena obecně uznávaná klasifikace
ICNPO25, která dělí tyto činnosti do 12 skupin: kulturu, sport a volný čas; vzdělávání a
výzkum; zdraví; sociální služby; životní prostředí; rozvoj a bydlení; právo, prosazování
zájmů a politika; zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví; mezinárodní
činnosti; náboženství; hospodářské a profesní sdružení, odbory; činnosti jinde neuvedené
(Pospíšilová, 2010: 130). Pro mezinárodní srovnání byly funkce určeny podle oblasti, ve
které organizace operují. U sociálních služeb; zdraví; vzdělávání a výzkumu se
předpokládalo, že organizace plní servisní funkci, naopak u životního prostředí; práva,
prosazování zájmů a politiky; hospodářských a profesních sdružení, odborů; kultury a
sportu a volného času se předpokládalo, že organizace naplňují expresivní funkci
(Pospíšil et al., 2009).
25

Celým názvem International Classification of Nonprofit Organizations (Pospíšilová, 2010: 129).
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Navzdory různým klasifikacím a rozčlenění je však vidět, že výčet činností je velice
široký a množství funkcí může být velice různorodé, proto je velmi omezující definovat
tyto organizace pouze na základě funkcí.

2. 8. 4. Ekonomická definice
Jak již bylo řečeno, samotné sektorové rozlišení se používá zejména pro statistické
účely ekonomické analýzy a jako takové ho zahrnujeme pod ekonomickou definici
(Anheier, 2005; Skovajsa, 2010). Ekonomická definice vymezuje občanský sektor jako
soubor organizací, které „nezískávají většinu svého příjmu z prodeje zboží či služeb na
trhu či prostřednictvím zdanění, ale z dobrovolných poplatků či příspěvků od svých členů a
podporovatelů (překlad vlastní)“ (Anheier, 2005: 45 – 46). V této souvislosti je důležité
upozornit, že tato definice tvoří základní charakteristiku v právní i společensko-vědní
literatuře a právě na jejím základě je občanský sektor často nazýván jako „neziskový“
(Anheier, 2005).
Česká republika ve svém systému národních statistik rozeznává celkem pět
institucionálních sektorů: sektor nefinančních podniků, sektor finančních institucí, sektor
vládních institucí, sektor domácností a sektor neziskových institucí sloužící domácnostem
(Pospíšilová, 2005; Spěváček, s.d.). 26 Ve zjednodušené podobě lze tento systém rozdělit na
ziskový sektor (tržní), kam spadá sektor nefinančních institucí a neziskový sektor (netržní),
kam spadají ostatní subjekty. Cílem ziskového sektoru je z této perspektivy dosahování
zisku, naopak subjekty v neziskovém sektoru nebyly založeny za účelem dosahování zisku
(Bačuvčík, 2011; Rektořík, 2010; Skovajsa, 2010; Spěváček, s.d.).
Obsah celé klasifikace využívané v České republice je představen v následující
tabulce. Zde je vhodné ještě podotknout, že o zařazení do jednotlivých skupin mimo jiné
rozhoduje otázka financování provozních nákladů. Neziskové subjekty mohou být
zařazeny do sektoru nefinančních podniků nebo finančních institucí (pokud jsou provozní
náklady hrazeny z více než 50 % tržbami výrobků a služeb), sektoru vládních institucí
(pokud jsou z více než 50 % kontrolovány a financovány vládními institucemi) a sektoru
Je třeba také upozornit, že v návaznosti na tuto klasifikaci vznikl v roce 2009 tzv. satelitní účet
neziskových institucí, který přesněji shromažďuje údaje o jednotlivých neziskových institucích, které jsou
v této klasifikaci zařazeny do různých sektorů (Pospíšilová, 2010). Vymezení v satelitním účtu neziskových
institucí vyhovuje strukturálně-operacionální definici.
26
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neziskových institucí sloužící domácnostem (pokud jsou z více než 50 % kontrolovány a
financovány domácnostmi) (Vebrová, 2005). Můžeme si tedy povšimnout, že není možné
klást rovnítko mezi neziskovým sektorem, či jak ho nazýváme občanským sektorem, a
neziskovými organizacemi či OOS a sektorem neziskových institucí sloužící domácnostem
v klasifikaci národního účetnictví.

Tabulka 5: Klasifikace institucionálních sektorů v České republice (Spěváček, s.d.: 9 - 10)
S.1 Národní hospodářství celkem
S.11 Nefinanční podniky
S.11001 Nefinanční podniky - veřejné
S.11002 Nefinanční podniky - soukromé
S.11003 Nefinanční podniky - pod zahraniční kontrolou
S.12 Finanční instituce
S.121 Ústřední banka
S.122 Ostatní měnové finanční instituce
S.123 Ostatní finanční zprostředkovatelé
S.124 Pomocné finanční instituce
S.125 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
S.13 Vládní instituce
S.1311 Ústřední vládní instituce
S.1313 Místní vládní instituce
S.1314 Fondy sociálního zabezpečení
S.14 Domácnosti
S.15 Neziskové instituce sloužící domácnostem
S.2 Nerezidenti

2. 9. Teorie občanského sektoru vysvětlující vznik a existenci organizací občanské
společnosti
Na předpokladu existence selhání a předností jednotlivých sektorů jsou postavené
teorie vysvětlující vznik a existenci občanského sektoru. Teorie občanského sektoru se
zabývají těmito otázkami zejména z ekonomického hlediska, takže se o nich mnohdy
hovoří jako o ekonomických teoriích. Jelikož jsou OOS vyjádřením občanského sektoru,
vztahují se tyto teorie také na ně (Anheier, 2005; Skovajsa, 2010). Mezi tyto teorie se řadí

40

teorie heterogenity poptávky27, teorie nabídky28, teorie důvěry29, teorie zúčastněných
aktérů, teorie vzájemné závislosti a teorie sociálního státu 30. Poslední teorie, teorie
sociálních počátků, patří mezi historicko-sociologické teorie vzniku občanského sektoru.
Všechny zmíněné teorie prostřednictvím těchto vysvětlení odhalují nejrůznější hodnoty a
charakteristiky, které se s občanským sektorem pojí, proto je jejich zmínění v kontextu této
práce jistě na místě.

2. 9. 1. Teorie heterogenity poptávky/ teorie veřejných statků
Tato teorie vysvětluje vznik občanského sektoru jako důsledek neuspokojených
požadavků některých občanů. Ve společnosti jsou dle ní uspokojovány požadavky většiny,
tzv. středových voličů, což jsou požadavky, které jsou ve společnosti také nejčastější.
Vlády se totiž v první řadě snaží uspokojit středové voliče, aby tak navýšily svou šanci na
znovuzvolení. Čím je však společnost různorodější, tím jsou různorodější také požadavky
jejích občanů a část z nich zůstává neuspokojených. Dle této logiky bude v heterogenní
společnosti více OOS než v homogenní společnosti. Občanský sektor pak funguje jako
jakýsi „vyplňovač“ mezer na trhu v těchto požadavcích. OOS jsou zakládány občany a
mají uspokojit potřeby, které nereflektuje stát ani trh. Tato teorie však neumí odpovědět na
otázku, proč by tyto mezery nemohl vyplňovat trh 31 a nedostatečně vysvětluje souvislost
mezi rozmanitou společností a vznikem OOS32. Přesto se stala základem pro ostatní
ekonomické teorie vysvětlující vznik občanského sektoru (Anheier, 2005; Skovajsa, 2010).
Tím, že se občanský sektor zaměřuje na zájmy a potřeby, které neuspokojují trh ani
stát, můžeme odhalit odkaz k rovnosti a spravedlnosti. OOS se snaží zajistit přístup ke
službám okrajovým skupinám, které ostatní sektory přehlížejí.

Nazývaná také jako teorie veřejných statků.
Nazývaná také jako teorie sociálních podnikatelů.
29
Nazývaná také jako teorie tržního nebo smluvního selhání.
30
Nazývaná také jako teorie státu blahobytu.
31
V návaznosti na tento nedostatek vzniká teorie důvěry (Anheier, 2005).
32
Z tohoto nedostatku vychází zase další teorie zúčastněných aktérů (Anheier, 2005).
27
28
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2. 9. 2. Teorie nabídky/ teorie sociálních podnikatelů
Teorie nabídky reaguje na teorii heterogenity poptávky a vysvětluje vznik a existenci
OS jako reakci určitých jedinců, sociální podnikatelů, na jejich vnitřní motivaci ke změně.
Jinak řečeno, nestačí jen neuspokojená poptávka, ale musí existovat také aktivita na straně
nabídky. Sociální podnikatelé představují specifickou skupinu s inovativními nápady, které
využívají k následování svých společenských hodnot a životních postojů. Tyto hodnoty
jsou pak často hlavním „tahounem“ existence organizace a hlavním cílem je maximalizace
nemateriálních hodnot. Nejčastěji mezi tyto podnikatele patří osoby či aktivisté
z náboženské či politické oblasti, kteří tak mohou kombinovat službu s vlastním
přesvědčením. Slabinou této teorie je, že přehlíží ty organizace, za kterými nikdo takový
nestojí (Anheier, 2005; Skovajsa, 2010).
Z této teorie vyplývá, že základem OOS jsou hodnoty a přesvědčení osob, které
v nich operují. Tyto hodnoty jsou pro ně natolik důležité, že se jim věnují navzdory tomu,
že jsou hůře finančně ohodnoceni. Zde můžeme krátce upozornit na Lu Knutsenovu (2012)
tezi o specifickém typu dárcovství aktérů v OOS, konkrétně profesionálů, kteří v podstatě
rozdíl mezi ohodnocení v OOS a v jiných sektorech „darují“ dané OOS. Hlavním cílem je
maximalizace nemateriálních hodnot oproti maximalizaci zisku. Občanský sektor tak
přitahuje lidi, kteří mají vůdčí schopnosti a kolem sebe velkou auru, na které stojí existence
dané organizace.

2. 9. 3. Teorie důvěry/ teorie tržního nebo smluvního selhání
Existence informační asymetrie, která je součástí selhání trhu, zapříčiňuje vysoké
náklady na dosažení takového množství informací, které by bylo optimální pro rozhodnutí
například o nákupu služeb občanů. Lidé se snaží těmto nákladům vyhnout, a tak raději volí
organizace, které jsou pro ně tím, že primárně neusilují o maximalizaci zisku
důvěryhodnější. Z tohoto úhlu pohledu zvyšuje zásada nerozdělování zisku důvěryhodnost
OOS ve srovnání se ziskovými organizacemi. Tato teorie je však kritizována primárně ve
dvou ohledech: za prvé, informační asymetrie může být do určité míry omezena státem a
za druhé, zásada nerozdělování zisku automaticky nezaručuje vyšší důvěryhodnost a
organizace může dosahovat nepřímého zisku například prostřednictvím nejrůznějších
dotačních programů (Anheier, 2005; Skovajsa, 2010).
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OOS jsou tedy spojovány s vyšší důvěrou, jelikož mají jiné cíle, než mají ostatní
organizace působící na trhu či státu. Tyto cíle jsou spojovány s odpovědností ke
společnosti a altruistickým chováním.

2. 9. 4. Teorie zúčastněných aktérů
Teorie zúčastněných aktérů vychází ze všech výše uvedených teorií. Vznik
občanského sektoru vysvětluje nedostatečným uspokojením požadavků všech spotřebitelů.
Spolu s informační asymetrií je tak pro některé lidi téměř nemožné uspokojit jejich
požadavky. Současně zde existují osoby, které vyplňují díry na trhu a nejsou primárně
motivovány maximalizací zisku. Tyto osoby patří mnohdy do skupiny, která jen těžce
uspokojuje své požadavky, takže jsou zúčastněnými aktéry. Tato teorie nereagovala na
kritiku teorií, ze kterých vychází, tudíž se jí týká většina sporných bodů, které byly
vytýkány předchozím teoriím (Anheier, 2005; Skovajsa, 2010).
Z této teorie je zřejmé, že do občanského sektoru často vstupují lidé, kteří mají určitý
problém či úzký nebo osobní vztah k nějaké oblasti zájmu, která představuje silnou
motivaci. Velkým motivem vzniku těchto organizací je tedy osobní zkušenost a osobní
zaujetí k nějakému tématu.

2. 9. 5. Teorie vzájemné závislosti
Tato teorie poukazuje na vzájemně prospěšnou spolupráci státu a občanského
sektoru, která omezuje nedostatky obou sektorů. Zdůrazňuje, že stát není s občanským
sektorem pouze v konkurenčním vztahu, jak předpokládala většina dosavadních teorií, ale
naopak si mohou být navzájem velmi prospěšní. Salamon (2005) popisuje čtyři typy
selhání občanského sektoru 33, které jsme si již uvedli v předchozí kapitole a které jsou
dorovnávány působením státu. Stejně tak občanský sektor vyrovnává svým přednostmi
nedostatky, které má stát. Tato teorie tedy následuje argumenty nezastupitelné role všech
sektorů, které jsou předmětem předchozí kapitoly. U této teorie je však nejasné, za jakých

Připomeňme, že se jedná o filantropický partikularismus, filantropický amaterismus, filantropický
paternalismus a filantropickou nedostatečnost.
33
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okolností bude docházet ke spolupráci a za jakých ke konkurenci. Další slabinou je
předpoklad neutrálního státu (Anheier, 2005; Skovajsa, 2010).

2. 9. 6. Teorie sociálního státu/ teorie státu blahobytu
Tato teorie klade přímou úměru mezi velikostí státu a velikostí občanského sektoru.
Současně vychází z předpokladu rozvoje sociálního státu, který bude většinu služeb
zabezpečovat sám. Jestliže bude stát poskytovat široké spektrum služeb, tím méně prostoru
zbude pro OOS. Logika této teorie se dá použít i opačně - v oblastech, ze kterých bude stát
ustupovat, bude nastupovat občanský sektor a počet OOS bude narůstat (Anheier, 2005;
Skovajsa, 2010).
Z této teorie vyplývá, že občanský sektor je chápán jako zbytková kategorie, která
vyplňuje nedostatky státu. Pokud by stát fungoval správně, můžeme to v extrémním
případě interpretovat tak, že občanský sektor by neexistoval.

2. 9. 7. Teorie sociálních počátků
Autoři této teorie, Salamon a Anheier (1998), vycházejí ve své práci z práce
dánského politologa Andersena, který zkoumal rozdílné podoby sociálního státu v různých
zemích. Salamon a Anheier nabízejí místo výše uvedených ekonomických teorií teorii
sociálních počátků, která bere v potaz širší ekonomické, politické a společenské vztahy.
Zaměřují se zejména na vztah velikosti občanského sektoru, potažmo velikostí sektoru
servisních OOS a výše sociálních výdajů státu. Na základě kombinace těchto dvou
proměnných vytvářejí rozdílné modely občanské sektoru – liberální model, etatistický
model, korporativistický model a sociálnědemokratický model.
Liberální model, kam patří hlavně Spojené státy a Velká Británie, je charakteristický
silným občanským sektorem a nízkým sociálními výdaji. Charakteristiky tohoto modelu
jsou důsledkem zejména silné střední třídy, která ve velké míře odmítala silný stát a dala
tak vzniknout silné OS. Etatistický model, jako je Japonsko, je určován nevelkým
občanským sektorem a nízkými sociálními výdaji. Tento model vznikl v zemích se silným
státem, ve kterém byly sociální služby zároveň poskytovány ve velké míře rodinami či
soukromými firmami. Korporativistický model, který najdeme například v Německu či
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Rakousku, je reprezentován velkým občanským sektorem i velkými sociálními výdaji.
Korporativistický model vznikl v reakci na požadavek určený státu na řešení sociální
otázky. Vytvořená opatření sociálního státu byla zakomponována do bohatých aktivit
charitativních organizací. Poslední sociálnědemokratický model, kam řadíme zejména
skandinávské země, se vyznačuje nevelkým občanským sektorem a vysokými sociálními
výdaji. Tento model byl historicky určován převahou politických stran reprezentující
zájmy dělnické třídy a v současné době je charakterizovaný silným sociálním státem, který
do určité míry vytlačuje OOS (Salamon, Anheier, 1998; Skovajsa, 2010).
Tato teorie vysvětluje rozdíly mezi velikostí sektoru servisních OOS vzniklé
historickými a společenskými vlivy. Druhotně to můžeme chápat tak, že OS není jedna, ale
je úzce spojena s charakteristikami dané společnosti. Z toho důvodu je těžké vysvětlit tento
pojem, protože je spíše žitý než teoretický. Tím myslíme skutečnost, že historické a
společenské vlivy značně působí na podobu občanského sektoru, potažmo i OS.

2. 10. Shrnutí vymezení výzkumného problému
V teoretické části jsme postupovali od obecného konceptu občanské společnosti až
po OOS, které představují její formální podobu. K OS jako k historickému konceptu se
pojí určité představy a normy, které se v průběhu let proměňovaly a dodnes se k tomuto
konceptu váží různorodé idey. Přesto zde vznikl jakýsi hodnotový základ, na kterém dnešní
OS, občanský sektor i tyto organizace stojí. Většina analytiků zabývající se touto
tematikou využívá minimalistické pojetí OS, které tuto oblast charakterizuje jako sféru
mimo rodinu, stát i trh. Občanský sektor je pak institucionalizovanou formou OS, tudíž ho
můžeme charakterizovat jako prostor mezi trhem, státem a rodinou, který je formálně
organizován. Občanský sektor má jisté charakteristické přednosti a zároveň nedostatky,
kterými však doplňuje ostatní společenské sektory, tedy trh a stát. Konkrétní znázornění
občanského sektoru pak zastupují OOS. Tyto organizace jsou obvykle definovány čtyřmi
různými způsoby, z nichž pouze strukturálně-operacionální definice vyhovuje, narozdíl od
ostatních definic, nejrůznějším kritériím na jednoznačné vymezení napříč různými státy.
Pokud bychom měli tyto charakteristiky, které se skládají zejména z nemateriálních
hodnot, shrnout, tak občanský sektor představuje prostor, který se zakládá na osvícenských
ideálech rovnosti, toleranci, úctě k přirozeným lidským právům a svobodě jednotlivce.
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Dále vyplývá, že občanský sektor je charakteristický orientací na hodnoty a
upřednostňování těchto nemateriálních kvalit před ziskovými motivy. Příkladem těchto
hodnot může být solidarita, sociální odpovědnost a spravedlnost, které vytvářejí další
hodnoty jako je důvěra, kreativita a sociální koheze ve skupině. Občanský sektor je
význačný svou pluralitou - je rozmanitý v zájmech a názorech, které zastává, proto nelze
předem přesně specifikovat oblasti, ve kterých působí, jak jsme si ukázali v kapitole
pojednávající o funkcionální definici.
Ačkoli jsme si zde popsali nejrůznější definice a vymezení související s touto
tematikou, stále častěji se setkáváme s míněním, že tradiční hranice mezi jednotlivými
sektory se postupně stírají (Anderson, Dees, 2003; Anheier, 2009; Bush, 1992; Eikenberry,
Drapal Kluver, 2004 aj.). Je stále obtížnější na pozadí nejrůznějších společenských a jiných
změn jednoznačně definovat jednotlivé sektory a popsat, jaké atributy jsou pro ně
charakteristické. Tuto tendenci například Anderson a Dees (2003) označují jako „ohýbání
sektorů“ a dále tento pojem přibližují následujícími slovy: „odkazuje k široké škále
přístupů, činností a vztahů, které stírají rozdíly mezi neziskovými a ziskovými
organizacemi, a to tak, že se buď svým chováním stále přibližují, nebo působí ve stejných
oblastech, případně obojí (překlad vlastní)“ (Anderson, Dees, 2003: 16). Právě z toho
důvodu bychom se na závěr teoretické části věnovali trendům, které mají vliv na OS,
občanský sektor i OOS a rovněž dopadům, které tyto vlivy na danou tematiku mohou mít.

2. 11. Současná diskuze
Na počátku 90. let upozornil Richard Bush jako jeden z prvních na stále se rozšiřující
tendenci OOS přejímat praktiky a techniky komerčního sektoru, což v důsledku vyvolává
velký tlak na tyto organizace. Tento tlak spočívá v otázce, jak si zachovat „neziskového
ducha v ziskovém světě (překlad vlastní)“ (Bush, 1992: 391). Diskuze a v ní obsažené
obavy o zachování unikátních charakteristik občanského sektoru se táhnou až dodnes.
V současné době je však tento trend součástí širší diskuze týkající se této tematiky.
Současnou diskuzi o OS, občanském sektoru a OOS shrnul do třech základních perspektiv
Anheier (2009) v článku What Kind of Nonprofit Sector, What Kind of Society?. Ten
v prvé řadě upozorňuje na stále významnější roli občanského sektoru v rozvinutých
ekonomikách světa, jak v ekonomické oblasti, jakožto důležitý poskytovatel služeb, tak v

46

politickém dialogu. Tuto roli pak konkretizuje ve třech různých perspektivách, jak jsme se
již zmínili: za prvé, občanský sektor jako poskytovatel služeb, za druhé, občanský sektor
jako tvůrce sociálního kapitálu 34 a za třetí, občanský sektor jako prostředník komunikace
mezi státem a občany (Anheier, 2009).
Zejména první perspektiva má dopad na otázky spojené se svébytností občanského
sektoru. V rámci spolupráce státu a občanského sektoru totiž do určité míry nahrazuje
občanský sektor stát v poskytování některých služeb a dochází tak k privatizaci některých
vládních funkcí. Na OOS je pak vyvíjen tlak, aby jako poskytovatel služeb byl
transparentní a efektivní. Spolu se snahami vlád krátit výdaje můžeme pozorovat
komercializaci OOS a druhotně také změny v organizačních formách těchto organizací.
Změny v organizačních formách se týkají zejména právních forem jednotlivých státu, které
se do budoucna budou vyvíjet v návaznosti na posouvání hranic mezi právními formami
OOS a ziskovými organizacemi. Jinými slovy, OOS budou jako aktéři aktivní na
ekonomickém trhu tlačit na přeměnu právních forem tak, aby jim bylo umožněno
vykonávat komerční aktivity stále rozsáhleji35. V neposlední řadě mají tyto dopady
důsledky pro celkovou legitimitu občanského sektoru, stejně jako vyvstávají otázky kolem
poslání občanského sektoru v současné společnosti (Anheier, 2009).
Anheier (2009) touto perspektivou v podstatě navazuje na rozmílání hranic mezi
občanským a komerčním sektorem, o kterém píší také Anderson a Dees (2003). Pro naše
účely je jejich popis užitečný, protože pokrývá téma prolínání sektorů jako celek, to
znamená se zásadními souvislostmi a eventuálními dopady na občanský sektor, a to jak
negativními, tak pozitivními. Tito autoři popisují čtyři současné typy chování mezi
občanským a komerčním sektorem, které v důsledku ovlivňují ono rozmílání hranic. Jedná
se o: imitaci, interakci, promíchání a vytváření samostatných odvětví. Imitace je popsána
jako přejímání strategií, konceptů a praktik z komerčního světa. Interakce nabývá třech
poloh – konkurenčního, smluvního a spolupracujícího vztahu. Promíchání odkazuje
k hybridizaci organizací, které mají prvky z obou sektorů – například pokud komerční
subjekt zřídí přidruženou OOS a naopak. Vytváření samostatných odvětví je produktem

Vysvětlení pojmu sociální kapitál je k nalezení v přiloženém v seznamu souvisejících pojmů v příloze.
Na tomto místě je vhodné podotknout, že v našem prostředí již tyto tendence můžeme pozorovat
se změnami v NOZ. Ten rozvolňuje zákaz podnikat u některých právních forem a vytváří nové právní formy,
které již mají tyto podmínky poměrné volné (Deverová, 2012). Zároveň se diskutuje o statutu veřejné
prospěšnosti, který by mohl být přidělen rovněž ziskové organizaci, pokud by splnila určité podmínky. To
znamená, že za veřejně prospěšnou by nebyla automaticky považována každá OOS (Kroupa a kol, 2006).
34
35
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výše popsaných typů chování, jako příklad je uveden ekoturismus, ve kterém často působí
nejrůznější typy

organizací a

využívají tržní

síly pro společenský

prospěch

(Anderson, Dees, 2003).
Jak již bylo řečeno, autoři upozorňují jak na potenciální klady, tak na potenciální
nevýhody tzv. sektorového rozvolňování. Začněme tedy možnými výhodami. Imitace,
interakce i hybridizace mohou přinést vyšší efektivitu a účelnější alokaci zdrojů, podpořit
inovace u obou sektorů, udržitelnější řešení společenských problémů, povzbudit
odpovědnost a stejně tak posílit finanční stabilitu. Efektivnějšího využití dostupných
zdrojů napříč sektory je dosaženo, pokud ti, kteří jsou ochotni a schopni za služby zaplatit,
tak „nevyčerpávají“ tyto služby těm, kteří si je nemohou dovolit. Výzkumy dle autorů
navíc ukázaly, že OOS jsou obecně pomalejší v reakci na požadavky a změny a zároveň se
ze své podstaty snaží zajistit přístup ke službám všem skupinám, tedy i těm, které jsou
obvykle ostatními sektory přehlíženy36. To vede Andersona a Dees (2003) k tomu, že
právě kombinací předností obou sektorů je zajištěna vyšší efektivita.37 Pokud rozvedeme i
další pozitivní dopady sektorového rozvolňování, můžeme upozornit zejména u osob, ke
kterým směřuje pomoc OOS, na zvýšení odpovědnosti k sobě i svému okolí, pozvednutí
sebevědomí a povzbuzení k vlastní emancipaci. Můžeme to vysvětlit jednoduše tím, že
osoby, které můžeme označit jako cílovou skupinu pro OOS, se necítí jako objekty charity,
ale jako zákazníci, což druhotně posiluje již popsané pozitivní dopady sektorového
rozvolňování, jako vyšší efektivitu, udržitelnější řešení společenských problémů atp.
(Anderson, Dees, 2003).
Kromě pozitivních dopadů přináší sektorové rozvolňování také celou řadu výzev,
rizik a napětí uvnitř občanského sektoru, které označujeme za potenciální nevýhody tohoto
procesu. Na první místo je těmito autory (2003), stejně jako mnoha dalšími
(Anheier, 2009; Bush, 1992; Eikenberry, Drapal Kluver, 2004 aj.) stavěna hrozba, která je
interpretována jako devalvace společenských hodnot, vytvořených občanským sektorem.
Nejčastěji se pak uvádí přemístění poslání a nižší kvalita služeb. Přemístění poslání bývá
výsledkem tlaku na dosahování dostupných zdrojů (Anderson, Dees, 2003). Poměrně
jednoduše tuto okolnost popisuje Marada (2005) jako zaměnění logiky potřeb za logiku
příležitostí. Podobně jsme si již tuto okolnost popsali v předchozí části jako složitý vztah
Tento rys občanského sektoru jsme si již představili v kapitole o teoriích, zejména v Teorii heterogenity
poptávky.
37
Nezastupitelnou rolí všech společenských sektorů jsme se rovněž zabývali v samostatné kapitole.
36
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mezi provozními cíli a jakýmisi „vyššími“ cíli, tj. hlavním posláním těchto organizací
(Anheier, 2005; Lu Knutsen, 2012; Plamínek, 1996 aj.).
Dalším velkým tématem, který souvisí se sektorovým rozvolňováním a který
ohrožuje občanský sektor je dle Andersona a Dees (2003) pokles advokační funkce.
Advokační funkce totiž vyžaduje do určité míry nezávislé postavení, které je ohroženo
smluvními a spolupracujícími vztahy s komerčním sektorem. Třetí hrozba je vztahována na
charitativní charakter občanského sektoru a na produkci sociálního kapitálu. Co se týče
sociálního kapitálu, má se za to, že jeho stavebním kamenem jsou komunitní a
dobrovolnické aktivity, které však mohou být ohroženy orientací na komerční sektor.
Stejně tak vyvstává obava, že tato orientace omezí škálu způsobů, v rámci kterých mohou
lidé vyjádřit své charitativní záměry. Poslední velkou hrozbou, která je předjímána a kterou
Anderson a Dees (2003) uvádějí, je zvýraznění sociálních nerovností v návaznosti na
„žádoucí“ cílové skupiny, které za služby mohou zaplatit a na upozadění skupin, které si
nemohou dovolit zaplatit (Anderson, Dees, 2003).
Otázky spojené se sektorovým rozvolňováním nás vrací zpět k aktuální diskuzi o roli
a legitimitě občanského sektoru v současné společnosti, jak již bylo naznačeno v úvodu
představením Anheierova článku (2009). Pokud totiž dochází ke stírání hranic mezi
jednotlivými sektory, občanský sektor ztrácí své význačné rysy a má problém „uhájit“ své
místo ve společnosti (např. Lu Knutsen, 2012; Marada, 2005 aj.). Marada (2005) popisuje
dvě možné cesty, kterými OOS mohou jít, aby se vyrovnaly s tímto napětím. První z nich
ukazuje, že spolupráce se státem pohlcuje některé vlastnosti, které občanskému sektoru
typicky přísluší, a to pružnost, pohyblivost a kreativitu. Právě tento negativní důsledek
přiblížení se státnímu sektoru produkuje neustálou reflexi vlastní identity. Občanský sektor
je pak na pozoru a neustále se snaží stvrzovat vlastní identitu. Druhý příklad, jak občanský
sektor „pečuje“ o identitu, užívá dobrovolníků jako své důležité složky. Ačkoli se totiž
práce dobrovolníků stála pro profesionalizovanou organizaci neefektivní, dobrovolníci jsou
do její činnosti stále zapojováni, protože si tím organizace udržuje image a legitimitu OOS
(Marada, 2005).
Dále se krátce soustředíme na procesy, které jsou konkrétní podobou výše popsané
diskuze. Jedná se v prvé řadě o profesionalizaci a komercionalizaci či marketizaci, které
jdou však často ruku v ruce. Otázky spojené s touto tematikou jsou rovněž předmětem
analytické části, proto je žádoucí je alespoň krátce popsat, ačkoli většina jejich
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charakteristiky již byla zmíněna v kontextu současné diskuze o povaze občanského
sektoru.

2. 11. 1. Profesionalizace
V obecném pojetí se profesionalizací nazývá „proces, během něhož určité
zaměstnaní nebo pracovní role, které až doposud neplatily za profesi získávají tento
atribut“ (Petrusek, 1996: 853). V odborné literatuře termín profesionalizace odkazuje
k několika významům. Za prvé, můžeme se setkat s tímto pojmem v případě, kdy jsou
OOS přejímány praktiky a struktury z komerční sféry, za druhé, pokud se naopak OOS
stále více přibližují státu, a to svými činnostmi a systémy, za třetí, na tento pojem lze
nahlížet zejména s důrazem na určité praktiky, technické a manažerské, a systémy kontrol
(Cummin, 2008).
Pokud propojíme obecné pojetí s tím, které se objevuje v odborné literatuře, můžeme
vycházet ze situace, kdy v OOS existuje určitá skupina profesionálů, odborníků, jejichž
role a postavení je do určité míry společensky uznávané. Mají tedy jistou moc a autoritu a
zároveň potřebné znalosti a schopnosti, které mnohdy dopadají na podobu občanského
sektoru rozvolněním hranic mezi jednotlivými sektory. Pokud budeme explicitní, téma
profesionalizace je propojeno s následujícími tématickými okruhy:
- dělbou moci v organizaci
- otázkou autority a rozhodování v organizaci
- věděním a povahou těchto znalostí
- otázkami efektivity a dalšími pojmy, které se vztahují k ekonomické
výkonnosti
V případě OOS je profesionalizace nejčastěji spojována s centralizací moci,
hierarchizací příkazů a kontrol, formalizací činností a pravidel a specializací jednotlivých
pozic i samotných činností, na které se OOS zaměřují (Jantulová, 2003; Marada, 2005;
Šťovíčková Jantulová, 2005). Vedle toho je s profesionalizací občanského sektoru často
řešena otázka nahrazování dobrovolnické práce právě profesionály a prací placenou (Horch
in Šťovíčková Jantulová, 2005; Marada, 2005).
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Profesionalizace pro občanský sektor představuje zdroj nejrůznějších napětí, ne
odlišných od těch, které jsme popsali v předchozí kapitole. Jak říká Marada (2005: 163):
„Profesionalizace je rozporuplnou, nicméně inherentní součástí formování a růstu
občanského sektoru reprezentovaného modelem neziskové nevládní organizace.“
Profesionalizace tedy na jedné straně podporuje rozvoj a růst občanského sektoru díky
pozitivnímu vlivu na efektivitu organizace a kvalitu jejich služeb, na druhou stranu však
vytváří různé tenze uvnitř občanského sektoru a útočí na jeho legitimitu a svébytnost
(Marada, 2005; Šťovíčková Jantulová, 2005), jak jsme si také popsali výše.

2. 11. 2. Komercionalizace
Komercionalizace či marketizace 38, jak bývá některými odborníky nazývána,
představuje proces, během kterého OOS integrují praktiky a mechanismy, které se běžně
užívají v komerční sféře, a to často v reakci na nestabilní a nedostatečné zdroje, ze kterých
dosud čerpaly, ale které začínají být nebo již jsou velmi omezené (Eikenberry, Drapal
Kluver, 2004; Sanders, 2012; Toepler, 2004). Komercionalizaci jako takovou tak můžeme
zahrnout do vlivů, které způsobují obecnější fenomén sektorového rozvolňování, jak jsme
však již naznačili. Konkrétními trendy komercionalizace jsou: generování příjmů
z komerčních aktivit, konkurenční smluvní vztahy39, vliv na nové a formující se dárce40 a
sociální podnikání (Eikenberry, Drapal Kluver, 2004).
Pojem komercionalizace ve vztahu k občanskému sektoru nalezneme v odborné
literatuře základně ve dvou pojetích. První pohled odkazuje k rozvoji sociálního podnikání,
které potenciálně zvyšuje efektivitu, snižuje závislost na donátorech, a tak zvyšuje
nezávislost a stabilitu v rámci občanského sektoru. Druhá perspektiva poukazuje spíše
na tendenci komercionalizace občanského sektoru a negativní důsledky, které to pro tuto
oblast může mít (Toepler, 2004). Oba náhledy v podstatě stvrzují tezi Andersona a
Dees (2003), kteří poukazují jak na možné pozitivní aspekty, tak na možná rizika
sektorového rozvolňování a rovněž můžeme tento náhled shodně aplikovat na
komercionalizaci. Jinými slovy, OOS pod vlivem komercionalizace přijímají určité
Dále bude užíván pouze pojem komercionalizace.
Konkurenční smluvní vztahy představují nové vztahy OOS se státem, který se odchyluje od dotací směrem
k smluvním vztahům, které jsou však předmětem konkurenčního boje (Eikenberry, Drapal Kluver, 2004).
40
V tomto směru je vhodné upozornit na vznikající vlnu tzv. nové filantropie, která je charakteristická spíše
než institucionálním dárcovstvím (tj. dárcovství, které směřuje přes a do velkých institucí) dárcovstvím
individuálních donorů, kteří se soustředí hlavně na konkrétní témata (Eikenberry, Drapal Kluver, 2004).
38
39
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výhody, jako jsou spolehlivější toky zdrojů, vyšší efektivita a inovace, lepší zacílení na
potřeby klientů a potenciálně vyšší odpovědnost. Naopak tento trend může ohrozit
specifickou roli občanského sektoru, zejména ve vztahu ke střežení hodnot41, dále servisní
a advokační funkci občanského sektoru a schopnosti budovat sociální kapitál (Eikenberry,
Drapal Kluver, 2004).

Zde můžeme odkázat zejména k funkcionální definici občanského sektoru a sebevyjadřovací či expresivní
funkci a přímo funkci ochrany hodnot.
41
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3. METODOLOGICKÁ ČÁST
Metodologická část představuje metodologická východiska, která tento výzkum
vedla. V úvodní části nejprve představíme základní cíl výzkumu a výzkumnou otázku a
následně se budeme věnovat samotnému metodologickému postupu. V této části se
nejdříve soustředíme na popis a důvody výběru kvalitativního výzkumu stejně jako na
metodu zakotvené teorie. Na závěr této části následuje popis vlastního výzkumu a
objasnění jednotlivých kroků a postupů, které byly v rámci výzkumu realizovány.

3. 1. Cíl výzkumu a výzkumná otázka
Hned v úvodu je třeba upozornit, že ačkoli je teoretiky a akademiky spíše využíván
přívlastek občanský 42, v samotném výzkumu je používán pojem „neziskový“, i když jsme
si vědomi všech negativ, která se k tomu to pojmu váží. S pojmem „neziskový“ pracujeme,
jelikož se jedná o frekventovaný termín v rámci praktiků, čili osob, které v těchto
organizacích přímo působí43. Současně s tímto názvem operuje také Nadace Vodafone u
programu Rok jinak, s jejímiž účastníky byly rozhovory uskutečněny. Z tohoto hlediska
bylo v rámci srozumitelnosti žádoucí užívat pojmu neziskový sektor a neziskové
organizace. Přívlastek „neziskový“ tedy využíváme v metodologické části a rovněž
analytické části této práce, ale oba pojmy vnímáme jako synonyma.
Tato diplomová práce se soustředí na význačné rysy, které charakterizují neziskový
sektor ve srovnání se ziskovým sektorem. Význačnými rysy rozumíme specifické znaky,
které neziskový sektor odlišují od ziskového sektoru. Specifické znaky neziskového
sektoru vůči ziskovému sektoru můžeme v krajní poloze chápat jako rozdíly mezi
ziskovým a neziskovým sektorem. Cílem práce je popsat specifika neziskového sektoru ve
srovnání se ziskovým sektorem očima účastníků Roku jinak a zároveň tato specifika uvést
do hlubších souvislostí. Předkládaná diplomová práce tedy představuje snahu o komplexní
pochopení specifik neziskového sektoru v kontextu ziskového sektoru z pohledu účastníků
Roku jinak. Výzkumnou otázku formulujeme s ohledem na parametry výzkumu
následovně: Jaká specifika neziskového sektoru vnímají účastníci Roku jinak ve srovnání
se ziskovým sektorem?
Jak jsme si ukázali v teoretické části.
O četném užívání přívlastku „neziskový“ hovoří již jen název nejznámějšího portálu www.neziskovky.cz,
který se na tuto problematiku zaměřuje.
42
43
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3. 2. Metodologický postup
Výzkumná otázka a cíl výzkumu si žádají hlubší porozumění omezenému počtu
osob, čemuž vyhovuje kvalitativní výzkum. Charakteristiku kvalitativního výzkumu, stejně
jako popis metody sběru a analýzy dat a bližší informace k průběhu celého výzkumu
nalezneme v následujících kapitolách.

3. 2. 1. Kvalitativní výzkum
Kvalitativní výzkum se často vymezuje velmi široce a nejednoznačně a jako je tomu
často i u jiných definic, nelze najít jedinou správnou, na které by se shodla většina
výzkumníků. Můžeme se dokonce setkat i s negativním vymezením vůči kvantitativnímu
výzkumu, kdy je kvalitativní výzkum charakterizován jako jakýkoli výzkum, který ke
svým výsledkům nevyužívá statistické a kvantifikující metody (Hendl, 2005).
Přesto lze najít několik vlastností kvalitativního výzkumu, na kterých se většina
výzkumníků shodne. Obecně lze říct, že ve srovnání s kvantitativním výzkumem má
kvalitativní jiný cíl a v návaznosti na to také jiná pravidla. Cílem kvalitativního výzkumu
je získat komplexní a integrovaný pohled na předmět výzkumu. V konečném výsledku
dochází mnohdy k vytváření nových hypotéz a teorií. Logika kvalitativního výzkumu je
induktivní, což znamená, že se postupuje od jednotlivého k obecnému.44 Proces
kvalitativního výzkumu je cirkulární: fáze jednotlivých kroků nejsou ostře ohraničené,
naopak se spíše prolínají a probíhají současně 45 (Disman, 2007; Hendl, 2007; Švaříček,
Šeďová, 2007).
Kvalitativní výzkum je vhodný, zejména pokud se snažíme porozumět a interpretovat
subjektivní významy nebo se snažíme seznámit se složitou a neznámou oblastí.
Výzkumník v tomto výzkumu v podstatě konstruuje obraz na základě sesbíraných dat. Tato
data mají subjektivní povahu, jednak jsou odrazem toho, jak aktéři výzkumu chápou,

Na rozdíl od kvantitativního výzkumu, jehož logika je deduktivního. Při deduktivní logice se začíná u
obecného a přechází se k jednotlivému (např. Disman, 2007).
45
Kvantitativní výzkum se vyznačuje lineární procesem a jednotlivé fáze výzkumu jsou v ideálním případě
uzavřené a navazují na sebe v daném sledu (např. Disman, 2007; Švaříček, 2007).
44
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prožívají a vytvářejí sociální realitu, za druhé jsou do určité míry závislá na osobě
výzkumníka (např. na způsobu jeho interpretace) (Hendl, 2005; Hendl, 2006).
V kontextu předloženého výzkumu a vhodnosti kvalitativního výzkumu je vhodné
upozornit zejména na to, že kvalitativní výzkum umožňuje integrovaný vhled založený na
interpretaci subjektivních významů. Tím tedy splňuje požadavky předkládaného výzkumu
– porozumět subjektivnímu vnímání ve vzájemných vztazích.
Kvalitativní výzkum má však také své nevýhody, které jsme již částečně naznačili.
Poměrně problematický je subjektivní ráz výzkumu, na jehož základě je kvalitativní
výzkum často označován jako netransparentní, založený spíše na dojmech a z těchto
důvodů také omezeně opakovatelný 46. Významnou roli zde tedy hraje výzkumník, jehož
individuální přístup může značně ovlivnit finální výsledky. Vedle toho nejsou kroky
v tomto výzkumu pevně určeny a celý výzkum není přísně standardizován (Disman, 2007;
Hendl, 2005). Na druhou stranu je výzkum flexibilní a otevřený změnám (Disman, 2007;
Hendl, 2005), což je pro účely tohoto výzkumu výhodné. Ostatní nedostatky lze částečně
omezit přesným popisem jednotlivých kroků s případným popisem a vysvětlením změn a
odchylek od původního plánu, což je také obsahem následujících kapitol.
S kvalitativním výzkumem se pojí několik základních přístupů: případová studie,
etnografický přístup, fenomenologický výzkum, narativní výzkum a zakotvená teorie
(Hendl, 2005). Právě poslední přístup představuje metodu, na které je tato práce postavena,
proto je také důležité si ji blíže představit.

3. 2. 2. Metoda zakotvené teorie
Zakotvená teorie (ZT) vznikla v 60. letech a jako zakládající text se často označuje
kniha The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research, jejímiž autory
jsou Barney L. Glaser a Anselm L. Strauss. Vznik ZT je spojován s nechutí vůči přísnému
a tradičnímu rozdělení na kvalitativní a kvantitativní výzkum. Vůči kvalitativnímu
výzkumu se vymezovala proti přílišnému subjektivismu a ke kvantitativnímu výzkumu
měla výhrady týkající se neschopnosti produkovat nové teorie. V tomto kontextu vznikla

46

V této souvislosti se zavádí pojem reliabilita, který odkazuje k opakované replikaci výzkumu se stejnými
výsledky. Reliabilní měření pak znamená, že opakovaná aplikace nám dává stejné výsledky (Disman, 2007).
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metoda ZT, která systematizovala kvalitativní přístup se zaměřením na produkci nových
teorií (Glaser, Strauss, 2008; Švaříček, Šeďová, 2007).
„Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který
reprezentuje“ (Strauss, Corbin; 1999: 14). Jinak řečeno, teorie vytvořená metodou ZT je
vytvářena a ověřována pomocí shromažďování údajů a analýzou údajů. Tato metoda je
charakteristická několika typickými znaky (Švaříček, Šeďová, 2007: 86-87):


Základem není popis zkoumaných jevů, ale generalizace

teorie, která je zakotvená v datech


Je charakteristická vyšší rovinou abstrakce, která se váže ke

vztahům mezi proměnnými


Jedná se mimo jiné o dynamický popis dění, kdy se

výzkumník soustředí zejména na sociální procesy, které utvářejí lidské
interakce


S literaturou se pracuje tzv. ex post, a to až po nalezení

pravidelností, které chtějí výzkumníci s literaturou porovnat, aby nedošlo
k ovlivňování vznikajících výsledků


Dbá se na požadavky „dobré vědy“ – shoda, srozumitelnost,

obecnost a kontrola (Strauss, Corbin, 1999)


Základem je princip konstantní komparace

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním cílem při výzkumu ZT je tvorba teorie.
Výzkum ZT se hodí zejména v případech, kdy výzkumná otázka ponechává volnost
k prozkoumání jevu, je tedy poměrně široká a zároveň se týká oblasti, která není podrobně
probádána, nebo je pojmově nedokonalá a vztahy mezi pojmy nejsou zcela pochopeny
(Strauss, Corbin, 1999). Na základě zmíněného můžeme shrnout důvody využití ZT pro
účely této práce do několika bodů: za prvé, výzkumná otázka a cíl práce do určité míry
odkazují k vytvoření teorie či alespoň soustavy poznatků, které odhalí vnitřní logiku
zkoumané oblasti, za druhé, metoda ZT je vhodná pro výzkum oblastí, které jsou málo
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probádány nebo ne zcela pochopeny, za třetí, výzkumná otázka je položena poměrně široce
a ponechává určitou volnost k objevení nových poznatků o dané tématice, za čtvrté,
zkoumaná tématika se odehrává na pozadí poměrně dynamických změn, které je metoda
ZT s to zachytit.
Ve velmi zjednodušeném pojetí probíhá výzkum ZT ve třech fázích. Jedná se o sběr
dat, kódování a konstruování teorie. Tyto fáze od sebe nelze striktně oddělit a spíše
dochází k neustálému pohybu tam a zpět (zejména u sběru dat a kódování). Specifické pro
metodu ZT je zejména kódování a konstruování teorie. Kódování v klasické ZT je trojího
typu: otevřené, axiální a selektivní kódování, které vede k vytvoření teorie, která
představuje

stěžejní

výchozí

bod

metody

ZT

(Švaříček, Šeďová, 2007; Strauss,

Corbin, 1999 atp.).
Metoda ZT má přirozeně svoje limity a nevýhody, které se mohou nepříjemně
odrazit také na tomto výzkumu. Jelikož ZT spadá pod kvalitativní výzkum, vztahuje se na
ni stejná kritika. Vedle již popsaných nedostatků kvalitativního výzkumu jistý problém
představuje specifická práce s literaturou. Kritici se shodují, že rešerše před začátkem
výzkumu je často nezbytností (Pospíšilová, 2012). Současně se mluví o „erozi ZT“, která
je jednak ovlivněna několika verzemi ZT47, jednak velmi volným používáním této metody.
Volný přístup k metodě ZT může způsobit povrchní analýzu a obecné výsledky
(Hendl, 2005).
Na tomto místě již zanecháme obecného popisu této metody a dále se budeme
věnovat jednotlivým fázím výzkumu. Zde je tedy třeba upozornit, že nebyly přísně
dodržovány jednotlivé postupy doporučení pro ZT, ale byly přizpůsobeny záměru této
práce. Následující kapitoly „Sběr dat“ a „Analýza dat“ představují popis postupů metody
ZT. Podrobnější popis předloženého výzkumu však nalezneme v kapitole „Průběh
výzkumu“, která detailněji seznamuje s postupem výzkumu této práce a zároveň i obsahuje
další komentáře k modifikaci ZT, které byly použity při tomto výzkumu.

47

Náš přístup vychází zejména ze Strausse a Corbin (1999).
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3. 2. 2. 1. Sběr dat
V ZT probíhá sběr dat pomocí běžných metod využívaných v kvalitativním
výzkumu. Nejčastěji se jedná o pozorování, rozhovory a analýzu dokumentů.
Nejvyužívanějším typem jsou rozhovory. Vzhledem k logice výzkumu se doporučuje
použít volné, nestrukturované či polostrukturované rozhovory, které ponechávají prostor
pro vznik teorie. Zároveň je však vhodné předem sestavit soubor otázek nebo témat, která
sledují směr výzkumné otázky. K těmto otázkám se však přistupuje jako k provizorním
(Strauss, Corbin, 1999).
ZT umožňuje čerpat data z nejrůznějších sekundárních zdrojů a s těmito daty pracuje
obdobně jako s primárními zdroji. Převážná většina rozhodnutí týkající se způsobu sběru
dat při výzkumu ZT je určována vznikající teorií (Goulding, 2002; Strauss, Corbin, 1999).
Tím se dostáváme ke dvěma pojmům, které jsou pro ZT velmi důležité. Jedná se o
teoretické vzorkování a teoretickou nasycenost nebo také teoretické saturování. Teoretické
vzorkování znamená, že výběr vzorků je určován podle významu pro vyvíjenou teorii.
Jinými slovy, naše další kroky jsou vedeny mezerami ve vznikající teorii, které se snažíme
zaplnit daty, která mají pro teorii nějakou relevanci. Neustále dosbíráváme data, abychom
osvětlili „černé díry“ a zvýšili hutnost vyvíjející se teorie a aby došlo k tzv. teoretickému
saturování, neboli teoretické nasycenosti. V tomto případě tedy nejde o reprezentativnost
výběru ve vztahu k populaci, ale zajímá nás reprezentativnost pojmů. K teoretické
nasycenosti dochází ve chvíli, kdy jsou všechny pojmy natolik hutné, že další sběr dat již
nepřináší

nové

informace

(Goulding,

2002;

Strauss,

Corbin,

1999;

Švaříček,

Šeďová, 2007).

3. 2. 2. 2. Analýza dat
Analýza dat se zakládá na procesu kódování. Kódování je jádrem ZT, protože se
jedná o ústřední proces tvorby teorie z údajů. „Kódování představuje operace, pomocí
nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými způsoby“
(Strauss, Corbin, 1999: 39). Celý proces se skládá v podstatě ze dvou úrovní abstrakce. Na
začátku máme jakési datové úryvky, indikátory, se kterými dále pracujeme. Tyto
indikátory pojmenováváme nebo kódujeme a získáváme koncepty, které jsou již
předmětem výzkumníkovy interpretace. „Koncepty jsou kódy nebo názvy přiřazené
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k jednotlivým indikátorům nebo jejich skupinám“ (Švaříček, Šeďová, 2007: 90). Na
poslední úrovni abstrakce jsou koncepty kategorizovány podle jednotícího kritéria, a tím
získáváme kategorie, se kterými se pak zachází jako s proměnnými. Právě proměnné jsou
pak základem budoucí teorie. Pro názornější představení těchto úrovní je možné nahlédnou
do vložené tabulky č. 6 (Švaříček, Šeďová, 2007).
V oblasti názvosloví panuje u autorů zabývajících se ZT značná nejednota. V této
práci budou užívány výše uvedené pojmy, stejně jako pojmy v tabulce. Pro úplnost
doplňuji, že Strauss a Corbin (1999) používají názvy jako „jevy“ pro „indikátory“ a
„pojmy“ pro „koncepty“. Zároveň však uvedení autoři nepracují s názvy pro dané
analytické úrovně pravidelně, což ve čtenáři vyvolává zmatenost. Proto je vhodné vymezit
se k názvům, které v rámci jasnosti a přehlednosti užíváme.

Tabulka 6: Úrovně analýzy v ZT (Švaříček, Šeďová, 2007: 91)
Úroveň

Funkce v analýze

1. Datové úryvky

Indikátory

2. Kódy

Koncepty

3. Kategorie

Proměnné

S výše uvedenými úrovněmi souvisí trojitý přístup ke kódování v ZT: kódování v ZT
rozlišujeme na otevřené kódování, axiální kódování a selektivní kódování, které jsme již
krátce zmínili výše (Goulding, 2002; Strauss, Corbin, 1999; Švaříček, Šeďová, 2007). Na
tomto místě je vhodné upozornit, že otevřené kódování představuje jádro této analýzy,
proto mu bude věnována větší pozornost. Hranice mezi těmito typy kódování nejsou při
samotném procesu kódování stanovené a při analýze výzkumník často přechází od jednoho
kódování k druhému (Strauss, Corbin, 1999).
Jestliže je tvorba teorie základem ZT a kódování ústředním procesem tvorby teorie,
pak musíme zmínit pojem teoretická citlivost, která je se ZT často spojována. „Teoretická
citlivost je schopnost rozpoznat, co je v údajích důležitého, a dát tomu smysl“
(Strauss, Corbin, 1999: 31). Jak říkají autoři: „Je to právě teoretická citlivost, co umožňuje
vytvoření teorie, která bude zakotvená, pojmově hutná a dobře integrovaná“ (Strauss,
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Corbin, 1999: 27). A právě z toho důvodu jsou vyvíjeny techniky, které ji zvyšují. Mezi
základní techniky patří kladení otázek, technika protikladů, porovnávání podobných i
vzdálených jevů a mávání červeným praporkem. Teoretickou citlivost může také zvyšovat
práce s odbornou literaturou, protože nám poskytuje pojmy a vztahy k porovnání (Strauss,
Corbin, 1999).
Základem procesu kódování je zejména systematické a neustálé porovnávání a
kladení otázek, a to bez ohledu na typ kódování. Porovnávání slouží k hlubšímu
porozumění jednotlivým vztahům a pomáhá nám o jednotlivých konceptech a kategoriích
přemýšlet spíše analyticky než popisně. Kladení otázek výzkumníci provádějící výzkum
ZT využívají při „otevření“ údajů. Tyto otázky směřují myšlení mimo určitý dosavadní
rámec a předestírají nové náhledy na danou tématiku. Základní návodné otázky jsou „Kdo“
„Kdy“ „Kde“ „Co“ „Jak“ „Kolik“ a „Proč“ (Strauss, Corbin, 1999).

3. 2. 2. 3. Trojí kódování
Otevřené kódování spočívá v označování a třídění dat. „Během otevřeného kódování
jsou údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáváním jsou
zjištěny podrobnosti a rozdíly, a také jsou kladeny otázky o jevech údaji
reprezentovaných“ (Strauss, Corbin, 1999: 43). Jinak řečeno, data si rozdělíme na části,
kterým potom přidělujeme jména tak, aby tato jména reprezentovala danou část. Tento
postup vede k seznamu témat, nebo jmen, který je postupem času dále doplňován,
organizován a tříděn. Připomeňme, že výzkumník prochází po výše uvedených úrovních
analýzy, nejprve od indikátorů, které konceptualizuje až po určení základů ZT,
proměnných. Postupně jsou identifikovány desítky konceptů, které jsou dále seskupovány
podle podobností do kategorií. Tato seskupení jsou vyššího a abstraktnějšího řádu, jedná se
o jakési nadřazené kategorie, které seskupují podobné koncepty 48 (Hendl, 2005; Strauss,
Corbin, 1999).
Koncepty je možné také analyzovat prostřednictvím dimenzí. Hovoříme o
tzv. dimenzionalizaci: hledáme vlastnosti kategorií, kdy dále upřesňujeme jejich „dimenzi“
na nějaké škále. Jinak řečeno, u většiny odhalených témat (např. přátelství) můžeme určit

Kódy označují věci. Příkladem kódu je například nemocnice nebo přátelství. Příkladem kategorie je
instituce nebo sociální vztahy (Hendl, 2005).
48
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nějakou vlastnost (např. délka přátelství), kterou lze dále rozložit na nějaké škále
(např. krátké - dlouhé) (Hendl, 2005; Strauss, Corbin, 1999).
Otevřené kódování lze provádět několika způsoby, které můžeme kombinovat.
Můžeme začít analýzou řádek za řádkem, zkoumat úseky podle vět nebo odstavců, někdy
dokonce slov. Tento způsob je velmi plodný, ale zároveň velmi únavný a časově náročný,
proto ho Strauss a Corbin (1999) doporučují využít hned na začátku. Dále je možné
postupovat po větách nebo odstavcích a ptát se na hlavní myšlenku dané části. Obdobný
způsob se používá také u celého dokumentu, tedy nějaké rozsáhlejší části, kdy se podobně
ptáme na jeho smysl nebo logiku (Strauss, Corbin, 1999).
Další pomyslnou fází kódování v ZT, axiální kódování, je hlubší analýzou
nalezených vztahů. Výzkumník se při něm snaží provázat a přesněji roztřídit nalezené
koncepty a kategorie. To vše výzkumník činí v souladu s kódovacím paradigmatem, nebo
také paradigmatickým modelem, který zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, strategie
jednání a interakce a následky (Strauss, Corbin, 1999; Hendl, 2005). Tento model vypadá
ve zjednodušené podobě takto (Strauss, Corbin, 1999: 72; Hendl, 2005: 250):
(A) PŘÍČINNÉ (KAUZÁLNÍ) PODMÍNKY → (B) JEV (FENOMÉN) → (C) KONTEXT
→ (D) INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY → (E) STRATEGIE JEDNÁNÍ A INTERAKCE
→ (F) NÁSLEDKY
Pro úplnost je třeba zmínit také další verzi ZT, jejímž představitelem je autor již
zmiňované knihy The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research,
kterou můžeme označit za zakládající spis ZT, Barney L. Glaser. Glaser odmítá výše
popsaný paradigmatický model s tím, že je příliš omezující. Jeho návrh je méně návodný a
zároveň otevřenější: navrhuje používat tzv. kódovací třídy nebo také rodiny
(Hendl, 2005; Švaříček, Šeďová, 2007). Axiální kódování má v jeho pojetí spíše
stimulovat uvažování o vztazích. Výzkumník, který si vybral jeho verzi ZT se nemusí
zabývat všemi kódovacími třídami, od některých může upustit, jiné zase více prohloubit
(Hendl, 2005).
Selektivní kódování představuje závěrečnou fázi kódování dat, ačkoli, jak již bylo
řečeno, k celému procesu kódování dochází spíše cyklicky než lineárně a v reálu dochází
k přeskakování od jednoho kódování k druhému. Toto kódování je podobné axiálnímu
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kódování, pouze se nachází na abstraktnější úrovni analýzy. Na této úrovni „zhušťujeme“
vynořené koncepty a kategorie do analytického příběhu.
Ústředním bodem selektivního kódování je identifikace centrální kategorie
(Hendl, 2005; Strauss, Corbin, 1999). Centrální kategorie představuje „centrální fenomén,
kolem něhož jsou ostatní kategorie vzniklé v procesu axiálního kódování integrovány“
(Hendl, 2005: 252). Centrální kategorie je zvolena tak, aby byla 1) vůči ostatní centrální, 2)
nasycena daty, 3) inkluzivní (zahrnula pod sebe jiné kategorie), 4) směřovala k abstraktní
úrovni, 5) detailní a 6) variabilní (Švaříček, Šeďová, 2007).
Jak již bylo několikrát zmíněno, fáze výzkumu v ZT jsou spíše cyklické a úzce se
překrývají. Pro jasnější výklad a srozumitelnější čitelnost práce byly jednotlivé fáze
odděleny, ačkoli se finální konstruování teorie děje již na úrovni selektivního kódování,
kdy dochází k integraci výsledků analýzy. Samotné konstruování teorie není nic jiného než
uvedení vytvořených proměnných do vzájemných vztahů. Výsledná teorie je prezentována
nejčastěji ve slovní podobě či ve formě diagramů, případně v obou podobách současně
(Švaříček, Šeďová, 2007). Vzniklá ZT představuje substantivní teorii, která je vázaná na
konkrétní podmínky a vysvětluje pouze určitý dílčí společenský jev, čímž se odlišuje od
formální

teorie,

která

představuje

obecněji

definované

jevy

(Hendl,

2005;

Švaříček, Šeďová, 2007).

3. 2. 3. Realizace a průběh výzkumu
Shrňme, co jsme doposud prozradili o předkládaném výzkumu. Cílem práce je
popsat specifika neziskového sektoru ve srovnání se ziskovým sektorem očima účastníků
Roku jinak a zároveň tato specifika uvést do hlubších souvislostí. Byl zvolen kvalitativní
výzkum, protože je příhodný, pokud usilujeme o hlubší porozumění a detailní vhled do
určité problematiky z pohledu omezeného počtu osob. Dále byla pro účely této práce
zvolena modifikovaná49 verze ZT, zejména s ohledem na cíle výzkumu a výzkumnou
otázku50.

49
50

O modifikaci této metody bude řeč v této části.
Konkrétní důvody jsme vysvětlili v kapitole Metoda zakotvené teorie.
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Již samotný název práce napovídá, že výzkumný vzorek byl tvořen účastníky Roku
jinak (RJ). Projekt RJ je grantovým programem Nadace Vodafone51. Aktivity nadace
směřují do třech oblastí: 1) rozvoj schopností, dovedností, iniciativy a odpovědnosti
mladých lidí, 2) využití komunikačních technologií pro společensky prospěšné cíle,
3) rozvoj a budování kapacity a know-how českých neziskových organizací. K podpoře
těchto oblastí zřídila nadace tři grantové programy (GP) – GP Vpohybu (první oblast), GP
Technologie pro společnost (druhá oblast) a GP Rok jinak (třetí oblast) (Nadace, 2013).
GP RJ byl zahájen v květnu 2008 a je českou verzí globálního projektu Vodafone
Foundation World of Difference. „Cílem programu je rozvoj a profesionalizace neziskové
sféry díky přenosu know-how a zkušeností z byznysu, nebo veřejného sektoru“ 52. Tento
program umožňuje odborníkům z byznysu a státní správy strávit jeden rok ve vybrané
neziskové organizaci53. Odborník si vybere54 jakoukoli neziskovou organizaci, nebo
naopak a společně pak připraví projekt. Pro GP RJ je klíčová myšlenka přenosu know-how
mezi jednotlivými sektory, což by měl daný projekt rovněž reflektovat. Po vypracování
projektu a jejich předložení v potřebném termínu55 jsou žádosti hodnoceny zástupci
Nadace Vodafone ve spolupráci s dalšími zkušenými odborníky a následně je vybráno
přibližně 10 finálních projektů. 56
Na tomto místě je vhodné osvětlit, proč byli zvoleni právě účastníci RJ. V této
souvislosti je třeba ještě na úvod poznamenat, že jsem více jak rok pracovala jako stážistka
v Nadaci Vodafone a mimo jiné jsem měla přístup k bližším informacím, které se týkaly
tohoto programu. Jak již bylo naznačeno, RJ umožňuje zprostředkovat „řízenou“ zkušenost
s neziskovým sektorem v případě odborníka a zkušenost s komerčním sektorem v případě
neziskové organizace. Označením „řízenou“ je míněn fakt, že je tato zkušenost časově

Nadace Vodafone je nestátní nezisková organizace zřízená v roce 2006 společností Vodafone Czech
Republic, a.s. Činnost Nadace Vodafone spadá pod společensky odpovědné aktivity skupiny Vodafone, která
zřizuje lokální nadace v zemích, ve kterých působí a touto činností by ráda přispěla k tomu, aby „svět byl
místem, kde lidská solidarita není cizím slovem a kde jsou sociálně zodpovědné aktivity firem běžným
standardem“ (Nadace, 2013: 3).
52
Dostupné z: : http://rokjinak.cz/rok-jinak/. [cit. 10. března 2014].
53
Neziskovou organizací je myšlena pouze nestátní nezisková organizace, respektive OOS. Dostupné z:
http://rokjinak.cz/rok-jinak/. [cit. 10. března 2014].
54
Možností je několik – odborník buď sám osloví konkrétní neziskovou organizaci, případně naopak.
K dispozici je rovněž „Burza nabídek“, která slouží k propojení obou stran. Dostupné z:
http://rokjinak.cz/rok-jinak/. [cit. 10. března 2014].
55
Poslední termín k odevzdání žádosti je stanoven přibližně na druhou polovinu září. Pro rok 2014 se
zahájením projektu v roce 2015 je to 19. září. Dostupné z: http://rokjinak.cz/harmonogram/.
[cit. 10. března 2014].
56
Dostupné z: http://rokjinak.cz/faq-1/. [cit. 10. března 2014].
51
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ohraničena (roční) a je do ní zasahováno z vnější strany ve formě požadovaných reportů
týkajících se zhodnocení prozatímního dosahování stanovených cílů. Zkušenost s tím či
oním sektorem je zastoupena jednotlivcem či skupinou jednotlivců v případě organizace.
Řízená zkušenost pak klade vyšší nároky na reflektování o změnách, posunech,
rozdílech atp. oproti předchozím zkušenostem. Tento předpoklad se potvrdil při několika
setkání s minulými grantisty RJ, kteří se ve chvíli, kdy měli nějakým způsobem
okomentovat svůj RJ, často uchylovali k úvahám o tom, v čem je neziskový sektor
specifický a jaké jsou rozdíly mezi sektory. Interně jsem si tento jev symbolicky
pojmenovala jako zrcadlo a cizinec. Odborník, který do neziskové organizace přichází se
může cítit jako cizinec, který přichází do nového neznámého prostředí, organizaci je
naopak tímto novým vlivem nastavováno zrcadlo. Zároveň se ale ukázalo, že tito lidé, kteří
se zapojili do RJ, více reflektují otázky rozdílů mezi dvěma sektory, v návaznosti na to se
zabývají otázkami, jak usnadnit mezisektorovou spolupráci, a tak zlepšit postavení
neziskového sektoru. Této skutečnosti už jen napovídá to, že se rozhodli vstoupit do
programu, který usiluje o „rozvoj neziskové sféry díky přenosu know-how a zkušeností
z byznysu, nebo veřejného sektoru“.
Co se týče konkrétního výběru jednotlivých respondentů, bylo nutné vybrat
účastníky, kteří již za sebou měli celý rok v neziskové organizaci a zároveň bylo žádoucí,
aby neuběhlo příliš dlouhé období od zakončení jejich zapojení do RJ, a to z toho důvodu,
aby nedocházelo k jejich dlouhém vzpomínání a zkušenosti měli ještě živě v paměti.
Z těchto důvodů padl výběr na účastníky, kteří absolvovali svůj RJ v roce 2012. Za tento
rok bylo účastníků celkem sedm, to znamená sedm projektů, sedm neziskových organizací,
sedm profesionálů přicházejících do neziskové organizace. Nejprve byla připravena
přehledná tabulka se zaměřením neziskové organizace a aktivitami, které vykonává,
s krátkými informacemi o přicházejícím profesionálovi a v neposlední řadě o projektu,
který společně během roku 2012 zrealizovali. Jako kritérium výběru bylo zvoleno původní
působení profesionála (zda přichází z komerční sféry57) a oblast či téma společného
projektu. Tímto tématem byla mediální oblast, která měla v daném roce velmi silné
zastoupení, což rovněž přispělo k tomuto rozhodnutí. Vedle toho je mediální tématika
předmětem mého druhého studia, proto mě to k této tématice více přitahovalo a byla jsem
s ní podrobněji seznámena. Mediální oblastí rozumíme odvětví, která využívají média či

Jak píší výše, odborník přicházející do neziskové organizace mohl být kromě komerční sféry rovněž
z veřejného sektoru.
57
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médium jako nástroj pro své aktivity. Do této oblasti spadá v případě neziskové sféry
marketing, public relations či fundraising.
Dalším kritériem výběru bylo ryze praktické hledisko. V rámci jednotné
komunikace, kdy byla zvolena forma osobního rozhovoru, byly preferovány pražské
organizace, jelikož z časových i jiných důvodů by bylo obtížnější se k osobnímu rozhovoru
sejít. Nakonec byly na základě výše uvedených kritérií vybrány celkem tři organizace a
grantisti ze ziskové sféry.
Každá organizace byla zastoupena dvěma účastníky, dalo by se říct, že tito
reprezentovali neziskovou sféru a dále profesionálem z komerční sféry, který byl
považován za profesionála přicházejícího do neziskové sféry. Větší počet respondentů
z neziskové sféry byl zvolen proto, že výzkum klade hlavní důraz na specifika neziskového
sektoru a bylo tedy žádoucí, aby byl i neziskový sektor více zastoupen. Přesto všechno
nebyl v důsledku činěn rozdíl mezi zástupci jednotlivých sektorů a k jejich výpovědím
bylo přistupováno bez ohledu na to, jaký sektor „reprezentují“. Jednak proto, že většina
respondentů pracovala v obou sektorech, proto byla taková polarizace zavádějící, ale také
proto, že jejich výpovědi se lišily a nevykazovaly žádnou pravidelnost v rámci komerčního
nebo neziskového sektoru. Jinak řečeno, respondenti vypovídali spíše sami za sebe než
jako reprezentanti sektorů, jednalo se o individuální a unikátní zkušenost. Prvotní výběr
byl tedy veden zastoupením podle sektorů, druhotně však při analýze tento parametr nehrál
žádnou roli. Celkem se tedy daný výzkumný vzorek skládal z 9 respondentů.
Sběr dat byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů nebo, jak je
nazývá Hendl (2005), rozhovorů s návodem. Tento typ rozhovoru představuje vhodnou
metodu sběru dat v rámci tohoto výzkumu, jelikož umožňuje respondentům vyjádřit vlastní
perspektivu, ale zároveň je strukturován, a tak pomáhá udržet zaměření rozhovoru
(Hendl, 2005). Rozhovory probíhaly od února 2013 do října 2013 a všechny byly po
souhlasu s nahráváním zaznamenány na zvukové zařízení. Vedle použití zvukového
zařízení jsem si během rozhovoru ručně dělala poznámky, které sloužily zejména pro
analýzu a další hlubší porozumění tématu práce. Tyto poznámky obsahovaly rovněž moje
dojmy a pocity, mohli bychom je ve zjednodušené podobě označit jako terénní deník.
Využití psacích potřeb k zaznamenání se ukázalo jako obzvlášť výhodné ve chvíli, kdy
jsem již vypnula nahrávací zařízení a respondenti se dále zajímavě o tématu rozhovořili.
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Místo rozhovoru bylo ponecháno na volbě respondenta a snažila jsem se přizpůsobit
jejich zvykům a potřebám. Nejčastěji rozhovory probíhaly na pracovišti, tedy v dané
neziskové organizaci a v neutrálním prostředí pražských kaváren.
Zopakujme, že ZT si zakládá na tom, že vznikající teorie je zakotvena v prvé řadě
v datech a klade velký důraz na to, aby nebylo předjímáno, podsouváno a předpokládáno.
Po dotazu na souhlas s nahráváním a nakládáním s nahranými rozhovory jsem
respondentům krátce představila cíl výzkumu a seznámila je s kontextem58 této práce.
Zároveň jsem je ubezpečila, že pokud si nebudou přát na některou z otázek odpovídat,
samozřejmě je do toho nebudu nutit a mají právo mi to kdykoli sdělit. Stejně tak jsem je
ubezpečila, že pokud budou chtít, aby některá z jejich odpovědí v práci nezazněla, takovou
část vypustím. Na prvním místě bylo etické kritérium ochrany soukromí, důstojnosti a
vzájemných vztahů mezi respondenty, tudíž jsem se rozhodla rozhovory anonymizovat a
identifikující údaje nahradit smyšlenými59. Všichni respondenti se víceméně znají60, o to
bližší vztahy však mají respondenti v rámci jedné organizace. Diskutovaná tématika se
často týkala osobních vztahů, názorů, ale i konfliktů, což klade vysoké nároky na etické
principy. Pokud si to pochopení textu žádalo a použití výroku mohlo daného respondenta
poškodit, výňatek jsem necitovala přímo, ale pouze parafrázovala bez uvedení
respondenta.
V souladu s principy ZT jsem se snažila respondentům poskytnout co nejvíce
prostoru pro formulaci a vystižení vlastních názorů a myšlenek na danou tématiku a první
otázky byly kladeny poměrně volně. První rozhovory sloužily k základní orientaci
v tématu. Cílem těchto otázek bylo identifikovat základní témata, se kterými se respondenti
setkali během RJ. Jednalo se o velmi volné otázky na jejich dojmy a zážitky z celého RJ.61
Otázky byly přirozeně vždy přizpůsobeny danému respondentovi, tedy zda se jednalo o
účastníky, kteří do dané organizace přichází z komerční sféry nebo o účastníky, kteří
v dané organizaci působili předtím. Tyto první rozhovory byly poměrně krátké a průměrně
se pohybovaly v délce kolem 30 minut. Rozhovor byl vždy po realizaci přepsán a otevřeně

Představila jsem jim souvislost s tématem diplomové práce a oborem Studia občanského sektoru, dále mou
roli v nadaci a motivaci k sepsání této práce.
59
V rámci jednotnosti byly identifikující údaje nahrazeny zahrádkářskou a pěstitelskou tématikou.
60
Minimálně se alespoň jednou setkali na schůzce všech vítězů RJ, ale výjimkou není ani spolupráce mezi
zástupci daných neziskových organizací a přicházejících profesionálů.
61
Tyto otázky byly formulovány například takto: Jak jste vnímal Váš Rok jinak? Napadají Vás nějaké
zásadní rozdíly od prostředí, ve kterém jste působil předtím? Bylo něco, co Vás během něj překvapilo,
případně co a proč?
58
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okódován způsobem, jaký jsme si popsali v kapitole věnované metodě ZT. Na tomto místě
je důležité upozornit, že během tohoto kódování bylo finálně identifikováno celkem 16
kategorií62.
Těchto 16 kategorií se stalo základem pro následující druhé rozhovory. Rozhovorů
proběhlo celkem 18, tedy s každým účastníkem byl proveden rozhovor dvakrát. Můžeme
říct, že těchto 16 kategorií bylo zakotveno v předchozích datech, a tak v souladu s principy
ZT. Druhé rozhovory byly po formální stránce stejné jako ty první, obsahově se však
přirozeně lišily. Na druhé rozhovory jsem si pro respondenty připravila vytištěné a
rozstříhané lístečky s těmito kategoriemi, které sloužily k lepší vizualizaci a hlubšímu
analytickému uvažování o těchto tématech. Respondentům byl krátce připomenut cíl
výzkumu a byli dotázáni na souhlas s nahráváním a nakládáním s nahranými rozhovory.
Poté byli požádáni, aby si opět vybavili jejich zkušenost z RJ a z předložených lístečků si
vybrali ty, které nejlépe charakterizují jejich zkušenost. Následně byli poprošeni o
vysvětlení daného výběru, o podrobnější charakterizaci daného tématu a o uvedení do
souvislostí s ostatními tématy. Respondenti se mohli kdykoli k ostatním kategoriím
vyjádřit, komentovat či doplnit. Obzvlášť velký prostor byl respondentům ponechán, když
byli požádáni o připomínky, pokud se domnívali, že se nějaké téma mezi předloženými
tématy neobjevilo a respondentům přesto připadalo důležité.
Tento způsob se ukázal jako velmi výhodný, a to s přihlédnutím k těmto důvodům:
1) respondenti, kteří byli při prvních rozhovorech málomluvní se na základě vizuálního
vjemu rozmluvili, 2) vizualizace umožnila respondentům zajít více do detailů, analyticky
se k tématům vztahovat a uvést témata do hlubších souvislostí a dalšího kontextu, 3) až na
výjimky vzbudily lístečky pozitivní ohlas a byly respondenty považovány za příjemné
zpestření a zábavný prvek, 4) v neposlední řadě všechny předchozí aspekty napomohly při
samotné analýze.
I druhé rozhovory byly přepsány, celkový přepsaný materiál přesáhl 80 normostran.
Tento přepsaný text byl vytištěn tak, že byl po straně ponechán širší okraj na ruční
vepisování poznámek. V prvém kole kódování jsem postupovala řádek po řádku, jak
doporučují Strauss a Corbin (1999). Tento způsob se ukázal jako poměrně produktivní, na
druhou stranu ale také velmi časově náročný. Okódovat jednu normostranu přesáhlo i
hodinu čistého času. Většina konceptů byla identifikována již během prvních rozhovorů –
62

Těchto 16 kategorií je součástí příloh.
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83 z celkových 106 konceptů. Současně již během této první fáze kódování jsem si dále
upřesňovala a precizovala 16 identifikovaných kategorií, které jsem již využila jako základ
pro druhé kolo rozhovorů. K tomu rovněž napomohlo psaní výzkumných zpráv po
jednotlivých rozhovorech. Tyto výzkumné zprávy obsahovaly identifikované koncepty a
následně i kategorie, které se při rozhovoru objevily.
Po této ruční práci s daty jsem se přesunula k počítači a veškeré koncepty byly
přepsány do textového souboru. Veškerá data bylo totiž třeba zpřehlednit a nějakým
způsobem systematizovat. Zároveň mi byl dobrým návodem text Co znamená
interpretovat text od Konopáska (s.d.)., který sice popisuje práci s programem Atlas.ti, ale
jisté techniky byly využitelné i v mém případě. Konopásek (s.d.) doporučuje sumarizovat
všechna data a tzv. je „položit na jeden stůl“, vizualizovat je a materiálně s nimi pracovat.
Taková analýza umožňuje rychlejší orientaci v sebraných datech a jejich snadnější
propojování

i

v souvislostech,

které

by

nás

normálně

nemusely

napadnout

(Konopásek, s.d.). Organizace dat je však individuální a každému může vyhovovat něco
jiného. V mém případě jsem nejčastěji využívala obyčejný wordový dokument – jednak
k tomu sloužily již zmiňované výzkumné zprávy, dále byly vytvářeny seznamy všech
konceptů, které jsem následně přiřazovala k nadřazeným kategoriím. Napomáhalo také
barevné označení přímo v dokumentu s přepsanými rozhovory.
Již během ruční práce s daty jsem využívala techniky užívané při výzkumu ZT, které
mají za cíl zvyšovat teoretickou citlivost. Nejčastěji se jednalo o techniku kladení otázek,
které jsem si rovněž zaznamenávala do výzkumných zpráv a později se k nim opakovaně
vracela a techniku neustálého porovnávání podobných i vzdálených jevů. Kromě toho jsem
kladla obzvlášť velkou pozornost na jistá slova, která naznačují určitou logickou
souslednost („a tak“, „tudíž“, „proto“, „aby“ atp.).
Teoretické saturace, tedy stavu, kdy byla identifikovaná data již poměrně hutná a co
se týče vzájemných vztahů poměrně rozvinutá, bylo dosaženo již po prvních devíti
rozhovorech. Jak jsme již zmínili výše, s dalšími rozhovory se vzájemné vztahy, koncepty i
kategorie dále precizovaly a vznikající soustava poznatků dále zhutňovala.
V tomto místě je vhodné shrnout, jakým způsobem a proč jsem modifikovala
techniky ZT tak, jak jsme si je popsali výše. ZT představuje poměrně detailní a
systematizovaný návod pro kvalitativní výzkum, ačkoli se můžeme setkat s několika typy
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návodů v závislosti na typu verze ZT. Tato systematizace sice omezuje určité nedostatky
kvalitativního výzkumu, jako je subjektivismu či nízká reliabilita, ale i samotní autoři
Strauss a Corbin (1999) konstatují, že přísné následování jejich návodu krok po kroku
může omezit tvůrčí schopnosti výzkumníků.
Modifikace ZT by měla být účelná vzhledem k tématu a cíli práce. V mém případě se
tato modifikace týká zejména analýzy dat. Uzpůsobila jsme zejména axiální kódování, ze
kterého jsem využila jen některé postupy, které mají za cíl odhalit souvislosti mezi
identifikovanými jevy, nicméně jsem přísně nenásledovala všechny kroky. To znamená, že
jsem nevytvořila kompletní paradigmatický model, ale využívala jsem jeho jednotlivých
částí, které mohly být přínosné pro tuto práci, a to zejména příčinné podmínky a následky
daného jevu. V tomto ohledu jsem tedy spíše následovala Glaserovu verzi ZT, ale pouze
metodicky, nikoli obsahově. Čili jsem postupovala v souladu s Glaserovým přesvědčením,
že axiální kódování má spíše stimulovat uvažování o vztazích mezi vznikajícími koncepty
a kategoriemi, ale k této stimulaci jsem použila jednotlivé části paradigmatického modelu.
Jistá modifikace byla rovněž nutná u práce s literaturou, která u ZT probíhá až na
závěr. Takový postup má zajistit, aby nebylo nic předpokládáno a vzniklá teorie byla
v prvé řadě zakotvena v datech a v realitě. Na druhou stranu je právě tento způsob u ZT
kritizován, jak jsme popsali výše. Snažila jsem se v tomto případě nalézt kompromis a
s literaturou jsem samozřejmě pracovala ještě před zahájením výzkumu, ale využívala jsem
spíše obecnější koncepty vztahující se k tématu a následně jsem pracovala s konkrétními
teoriemi podle toho, jak během analýzy vystupovala nejrůznější témata. Ve většině případů
má výzkumník ještě před vstupem do terénu určitou znalost, kterou ani v tomto případě
nelze opomenout.
Vedle toho je jistě vhodné opatřit komentářem další techniku charakteristickou pro
ZT, kterou je teoretické vzorkování. Z výše uvedeného popisu rozhodnutí o výběru vzorku
je zřejmé, že teoretickému vzorkování vyhovuje jen částečně. Běžně se v ZT sbírají data ze
všech možných zdrojů a často tedy i od většího počtu osob. Jelikož jde však v ZT v prvé
řadě o reprezentativnost pojmů a odhalování souvislostí mezi nimi, můžeme opakovaný
rozhovor se stejnými respondenty považovat do určité míry za teoretické vzorkování.
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4. ANALYTICKÁ ČÁST
V této části popíšeme výsledky výzkumu za pomoci výňatků z rozhovorů
s respondenty zrealizovaných za účelem tohoto výzkumu. Výsledky výzkumu jsou
odpovědí na položenou výzkumnou otázku, která je formulována následovně: Jaká
specifika neziskového sektoru vnímají účastníci RJ ve srovnání se ziskovým sektorem?
Připomeňme, že cílem práce je popsat specifika neziskového sektoru ve srovnání se
ziskovým sektorem očima účastníků RJ a zároveň tato specifika uvést do hlubších
souvislostí. Předkládaná diplomová práce tedy představuje snahu o komplexní pochopení
specifik neziskového sektoru v kontextu ziskového sektoru z pohledu účastníků RJ.
V první části představíme analytická zjištění komplexně ve vzájemných vztazích,
dále dva výsledné typy organizací (lobbingové a servisní organizace) a v dalších částech
rozebereme jednotlivá specifika zvlášť. Centrální kategorii představuje etos neziskových
organizací, který prolíná i ostatní kategorie. Etos neziskových organizací se skládá ze třech
principů: principu demokracie, humanismu a chaosu. Další specifika neziskového sektoru
představují motivace, zdroje, hierarchie, pravidla, efektivita, flexibilita, jazyk a
profesionalita. Všechna tato témata jsou popsána v jednotlivých kapitolách a uvedena do
vzájemných souvislostí.
Ještě je vhodné upozornit, že neziskové organizace na základě teoretické části
vnímáme jako konkrétní znázornění neziskového sektoru, mimo jiné také v souladu se
strukturálně-operacionální definicí (Anheier, 2005: 47 – 48; Skovajsa, 2010: 38 – 39).
Z toho důvodu jsou pak tyto pojmy používány jako synonyma 63. Jinými slovy, jestliže
mluvíme například o etosu neziskových organizacích, váže se popisovaný etos stejně tak
k neziskovému sektoru. Dále je vhodné jednoznačně stanovit, že analytická část
představuje výhradně výsledky tohoto výzkumu. Předkládané výsledky tedy nemají
tendenci k zobecnění a jsou omezeny na výpovědi respondentů. Výsledky tedy představují
substantivní teorii, o které jsme se zmínili v metodologické části.

63

Slovník zkratek a synonym je k nalezení v závěru této práce.
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4. 1. Analytická zjištění – výsledky zakotvené teorie
Zopakujme, že centrální kategorii, která prolíná většinu ostatních kategorií
představuje etos neziskových organizací. Etos je založen na hodnotových principech a stojí
v centru všech ostatních kategorií. Etos jako takový můžeme považovat za hodnotovou
složku organizací a tvoří centrální vrstvu, či jádro neziskových organizací, pokud bychom
si ho znázornili graficky. Od hodnot se rovněž odvíjejí cíle či, přesnějším jazykem, poslání
organizace. Jinými slovy, poslání organizace je určováno a odvozováno od hodnot. Toto
jádro, které tvoří primárně hodnoty, čili etos a druhotně také poslání, se stává jakýmsi
magnetem pro aktéry v neziskových organizacích. Ti jsou přitahováni silnou vnitřní
motivací, která je založena na jejich hodnotách a je pro aktéry v neziskových organizacích
specifická. Kontextem jsou specifické zdroje dostupné pro neziskové organizace a
profesionalita, která na dané zdroje působí a prostřednictvím nich ovlivňuje zbylé vrstvy.
Tato první středová vrstva vede k určité specifické struktuře, kterou tvoří specifická
hierarchie a pravidla. Struktura reprezentuje druhou vrstvu v grafickém znázornění. Třetí
vrstvu, která je ovlivněna předchozíma dvěma, představuje strategie organizace, která je
reprezentována specifickou efektivitou a flexibilitou. Vedlejším produktem tohoto složení
je specifický jazyk. Tyto kategorie a vztahy mezi nimi tvoří základní nosné kameny
zakotvené teorie v této diplomové práci. Graficky jsou tyto vztahy znázorněny
prostřednictvím schématu č. 3 na následující straně.
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Schéma 3: Schéma jednotlivých vrstev - specifika neziskového sektoru

HODNOTY:
Etos a motivace
STRUKTURA:
Hierarchie
Hierarchie
a
pravidla
a pravidla

STRATEGIE:
Efektivita a
flexibilita

Jazyk

Zdroje

Profesio
nalita

4. 1. 1. Lobbingové organizace vs. servisní organizace
Ještě než uvedeme jednotlivá specifika, je vhodné představit další důležitý výsledek
této analýzy. Jednotlivé aspekty v analýze totiž ukázaly, že vlivem jistých současných
trendů a okolností se základně vydělují dva typy neziskových organizací, jak dokládá
následující výňatek:
„To je pak taky zajímavý téma, protože Pampeliška v podstatě tim, že jak je lobbingová
společnost, tak lidi do Pampelišky jdou s nějakou vizí, s nějakym nadšením a
přesvědčením. Kdežto třeba do Člověka v tísni, to je obecná věc a tam chtěj spíš pomáhat.
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A v Pampelišce, tam jdou s nějakym vztekem, že něco nefunguje, že něco funguje jinak, než
by chtěli. Takže ta hlavní motivace je takovej vnitřní nepokoj, což je dobrý. Já myslim, že
jsou dva druhy neziskovek, takovýhle a ty servisní. A v těch zájmovejch, tam to vždycky je,
že svět není takovej, jak bych si přál, tak jdu něco dělat.“ R1
Uvedená citace ilustruje předpoklad rozdílů mezi neziskovými organizacemi a
rozlišuje dva základní typy neziskových organizací – lobbingové, čili zájmové, a servisní,
čili poskytující sociální služby. Mezi lobbingové či zájmové organizace spadá širší okruh
organizací, než by se mohlo z názvu zdát. Jak také vyplývá z první citace, na prvním místě
u zájmových organizací je zájem, který má silný ideový základ v podobě vnitřní motivace.
V rámci servisních organizací se můžeme setkat se silnější orientací na businessové
metody a celkově snahou o přiblížení se k businessu a komerční sféře.
Toto vydělení se ukázalo jako velmi důležité v kontextu ostatních výpovědí, jelikož
tyto dva základní typy mají poněkud odlišný charakter. Za původní „vzorovou“ organizaci
považujeme právě lobbingové či zájmové organizace, tudíž se na ně vztahuje veškerý
popis následujících specifik. Za vzorovou tuto organizaci pokládáme proto, že servisní
organizace je ovlivněna novými vlivy (jak si dále konkrétně ukážeme), které popisujeme
v poslední kapitole teoretické části s názvem Současná diskuze. Servisní organizace teda
reaguje na nový prvek, který do té doby nemusely neziskové organizace řešit. Pro
poskytovatele sociálních služeb sice mohou platit všechna výše uvedená specifika, ale
přeci jen se od těch lobbingových organizací poněkud vydělují. U jednotlivých specifik se
vždy zmíníme, zda rovněž platí také pro servisní organizace.
Pokud se respondenti vztahují k organizacím poskytující sociální služby, upozorňují
na nové okolnosti, které se k těmto organizacím váží. V prvé řadě se jedná o potřebu
dalšího nezávislého zdroje finančních prostředků, který by nepodléhal politickým a
společenským vlivům. Tato potřeba reaguje na změnu, která v oblasti získávání zdrojů
nastala. V minulém období byly totiž zdroje z pohledu respondentů dostupnější: soukromí
dárci i stát poskytovali organizaci do určité míry stabilní a přístupný příjem pro jejich
aktivity. Tuto změnu dokládá následující citace:
„Prostě když máte soukromou firmu a prodáváte něco nebo poskytujete nějakou službu,
získáváte ty finančních prostředky z jednoho zdroje. A tady jsem zjistila, že je důležité se
zaměřit na to, jak ty prostředky získávat ne právě z těch státních zdrojů a změnit i sebe
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v tom vnímání. Jako že když získáte prostředky od nějakého sponzora, že mu zbylo 100 000
a že za to nic nechce. Tahle doba minula a ta transformace prostě na to, že by tady mělo
být nějaký sociální podnikání nebo že byste měla mít podnikání vedle, který bude živit tu
neziskovou sféru, je pro mě zajímavá.“ R4
Organizace poskytující sociální služby se vlivem těchto nových okolností, které
citovaný respondent nazývá transformací, orientují na vlastní podnikání, které jim pomůže
překlenout výpadky příjmů z minulých období. Organizace si nemůže dovolit spoléhat na
příspěvek od státu, protože pokud se změní podmínky, byť minimálně, nemusí jim být
dotace udělena. Podnikání však s sebou přináší určité požadavky na postupy a kvalifikaci,
které nemusejí organizace splňovat a organizaci se jich nemusí dostávat. Toto nedostatečné
„vybavení“ se týká zejména marketingu a blízkých oborů, které s podnikáním a prodejem
souvisí a se kterými doposud neměly organizace takové zkušenosti a které přirozeně
v důsledků nových podnikatelských záměrů potřebují:
„My jsme v období, kdy potřebujeme být závislí na našich tržbách za naše služby než na
dotacích. Prostě ty podmínky pro sociální služby jsou nastaveny tak, že my musíme mít
tržby od našich klientů. Ta závislost na dotacích je velmi ošidná, protože jsou velmi
nestabilní. Ty výkyvy v dotacích jsou strašlivě veliký. Přestože je to jeden stát, jeden úřad,
jedno ministerstvo, tak ty výkyvy jsou strašlivě veliký. Ale konec konců ten systém je
nastavenej tak, že se vyžadujou tržby. V pořádku, tomu rozumim, to respektujeme. Ale
abychom tohle mohli udělat, potřebujeme marketing a toho profesionála, kterej nám tohle
pomůže překlenout. Takže o to šlo.“ R5
Jestliže se organizace začne vymezovat jako subjekt, který vykonává podnikatelské
aktivity, ačkoli s důrazem na to, že se jedná o specifický druh podnikání 64, často se pak
odkazuje k pohyblivosti a prostupnosti hranic mezi ziskovým a neziskovým sektorem a
stíráním rozdílů65, či jak tento fenomén pojmenováváme v kapitole o flexibilitě –
flexibilita mezisektorových hranic, a to v důsledků požadavku na přizpůsobení se novým
podmínkám, o kterých píšeme výše. Příznačné pro tyto výroky je také poukazování

Nejčastěji je upozorňováno na to, že takové podnikání má svoje specifické parametry, vlivy a podmínky,
které úzce souvisí se specifikami neziskového sektoru.
65
„To je můj dojem, že v minulosti byly ty hranice pevněji daný a že teď se prostě stíraj. Ta doba se mění,
jak když lidi nechodí do práce od do, ale někdo prostě pracuje z domova, někdo pracuje na volný noze, tenhle
trh personalistickej, tak tohle je podobný. To je ten tlak vyvinout tu flexibilitu větší. Kdo jí nedokáže vyvinout,
tak podle mě horko těžko přežije.“ R4
64
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k minulému období66, o kterém jsme se rovněž již zmínili výše. Poskytování sociální
služeb je tedy vnímáno jako specifický druh podnikání, který se blíží k podnikatelskému
modelu v ziskové sféře:
„My jsme orientovaný na produkty. A jestliže prostě pro nás to, od čeho odvíjíme naše
rozhodování jsou produkty, tak je jedno, jestli je to produkt sociální služby nebo jestli je to
produkt někde nějakej business. My jsme prostě hodně organizace, která je postavená
podobně jako jsou organizace v businessu. My musíme. Máme prostě produkt, kterej
musíme uplatnit. U lidí. A prostě jestli je to profitní, nebo neprofitní, to je jedno. My stejně
musíme být dobří a uspět v konkurenci. A vlastně dokonce je to tak, že se budou dotace
z veřejných rozpočtů ponižovat a bude víc záležet na tom, aby jsme prostě vydělali přímo
od klientů, kteří, pravda, na to dostanou od státu peníze. Ale stejně to konkurenční
prostředí v naší oblasti sílí. To znamená, to přiblížení se tomu businessu je naše
budoucnost. Takže já tam nevidim prostě takovej zásadní rozdíl." R5
V této souvislosti se také objevil názor, že právní forma, která „škatulkuje“
organizace patřící do sféry ziskové a neziskové, je v tomto novém společenském kontextu
bezvýznamná:
„Ten model je vždycky stejnej a ta forma je podružná. Tak teďka to vidíte v Roku jinak
v letošním roce. Teď je tam někdo, kdo chce konat dobro, má nějakou myšlenku, k tomu má
nějaký služby, ale aby je uživil, k tomu chystá tu těstovinárnu nebo co. A dohromady je to
jeden business. Část z něj je zisková a část z něj je nezisková. A ten účel je jako
nejdůležitější. A ta forma, jak se k tomu doberete je podle mě jedno. Nemá vliv, opravdu,
prostě právní forma nebo nějaký zařazení do škatulky prostě padá jako nevýznamná věc.“
R4
Stejný respondent dále dodává, že ačkoli je v praxi právní forma irelevantní, může
mít významné dopady při financování. Pokud například existují dvě naprosto stejné
organizace se stejnými službami, ta zisková nemůže dosáhnout na dotace a sponzorské
dary.

„A teď už to není tak altruistický, jak to bylo dejme tomu před těma deseti lety. Teď už to funguje jako
firma, která podniká v určitém oboru, za určitých podmínek, které jsou nastaveny.“ R6
66
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4. 1. 2. Etos neziskových organizací
Jak již bylo řečeno výše, etos neziskových organizací představuje centrální kategorii,
která se skládá z principu demokracie, humanismu a chaosu. Etosu pro účely této
diplomové práce rozumíme specifický soubor hodnot a ideálů, které jsou pro neziskové
organizace význačné. Etos totiž v řečtině znamená mrav a zvyklost, v současné době se
používá pro charakteristický ideál v určité skupině a její hodnotové principy (Filosofický
slovník, 1998).
Etos neziskových organizací byl identifikován téměř ve všech rozhovorech, ať už
přímo či nepřímo. Etos neziskových organizací chápeme v souladu s výše uvedenou
definicí etosu – etos neziskových organizací je odlišný od jiných skupin. Charakteristické
pro něj je, že se týká určitého souboru hodnot a konceptů, které jsou spojovány zejména
s historií OS - jako je svoboda, rovnost, lidská práva a demokracie. Tyto jsme si již popsali
v teoretické části týkající se konceptualizace OS v minulosti.
Etos neziskových organizací nabývá konkrétnější podoby ve chvíli, kdy respondenti
kladou důraz na výsledky jejich práce v neziskové organizace. Výsledky mají totiž dopad a
smysl, oni sami se cítí užiteční a potřební, jejich činnost v rámci organizace vnímají jako
společensky odpovědnou a prospěšnou. Pokud bychom chtěli tyto rysy etosu zjednodušit,
mohli bychom tento celek pojmenovat jako „konání dobra“. „Konání dobra“ se však
může zvrtnout až do podoby povýšeného nahlížení na motivy komerčních subjektů, vůči
kterým se mohou cítit aktéři v neziskových organizacích nadřazeni, jak poznamenává
jeden z respondentů.
Smysl činnosti je vnímán ve dvou rovinách: ve vztahu k charakteru činnosti jako
takové a za druhé ve smyslu dopadu této činnosti na společnost. Obě roviny jsou však
v zásadě propojené, jak dokládají vybrané citace:
„Tam se podílíte na výrobě aut pro lidi, který je ani nechtěj, nepotřebujou, auta ničí životní
prostředí a tak dále. Takže i když moje práce je stejná, tak přispívá tady k dobrýmu
výsledku. A to je rozdíl, to je to, proč jsem do toho šla. Že ten výsledek je dobrej.“ R4
„Jakože nevim co, prostě tlačej do lidí předražený výrobky, který vlastně buďto by
nemusely bejt předražený, nebo roztáčej nějakej konzum, kterej je neudržitelnej. A v tomhle
smyslu si myslim, že nejenom jako Cyril i jiný lidi, se kterejma se bavim, buď že jsou v těch
korporacích, nebo že přešli do toho nezisku, vlastně říkaj, že samozřejmě ten neziskovej
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sektor s sebou nese dělat věci, který člověku připadaj nějak jako zásadnější, nebo víc
lidský, že to není nějaká mašina.“ R3
Podobně na jiném místě tytéž respondenti potvrzují svůj předchozí výrok:
„A to třeba tady vidim, že to je velkej rozdíl mezi tim, jestli tady jsem nebo nejsem. Prostě
mám ten pocit, že ta práce má výsledky a smysl.“ R4
„Hodně často se setkáváme s tim, že lidi, který pracujou v takovejch dobře zajetejch
institucích, tak maj pocit, že jsou jedno kolečko v tom velkym soukolí a buď o sobě
pochybujou jako o tom malym kolečku v tom velkym soukolí, jestli to má smysl, že se tam
s nima jedná, jako že jsou nahraditelný, že nemaj pravomoc nic rozhodnout a nepřipadaj si
jako relevantní lidská bytost, a nebo dokonce maj pochybnosti o tom, co dělá ta
organizace.“ R3
Pod konání dobra je zahrnuta také tzv. kultivace prostředí. Neziskové organizace
působí na prostředí, ve kterém se pohybují a snaží se ho kultivovat a vzdělávat v tématech,
která jsou jim blízká. Kultivace tak znamená podněcovat diskuzi na veřejnosti, generování
témat či aktivity přesahující do politické sféry, do určité míry s cílem ovlivňovat veřejné
rozhodování:
„A stejně tak je potřeba, to je důležitý, a toto asi v tom businessu není, my musíme
kultivovat prostředí společnosti ve vztahu ke starejm lidem. To znamená, ta společnost, a to
nemyslim jenom tu bezejmennou společnost, ale politiky, a ty především, aby vůbec
pochopili, v čem jsou problémy a aby pro to byly vytvořeny adekvátní podmínky.“ R5
„Tak to je opravdu tvrdá osvěta…Je to vlastně ve dvou vrstvách, než se budeme dostávat
k těm lidem, který to bude inspirovat, tak je potřeba kultivovat i tu vrstvu privátních
bankéřů.“ R8
Krátce zopakujme, že etos stojí na třech principech – principu demokracie,
humanismu a chaosu. Tyto principy jsou předmětem následujících podkapitol.
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4. 1. 2. 1. Princip demokracie
Demokracie je pojímána jako forma rozhodování o společných věcech. Jak vyplývá
z rozhovorů, princip demokracie stojí v neziskových organizacích na dvou pilířích, kterými
jsou rovnost a široká diskuze. Rovnost je zachycena jako možnost vstoupit do diskuze bez
ohledu na postavení či roli ve skupině. Názor každého je v rámci diskuze respektován a
brán v potaz:
„Ta neziskovka, naše neziskovka, funguje jako nějaká množina lidí, který se spolu
potkávaj a vzájemně si respektujou svý názory a maximálně prodiskutovávaj, když se
někomu něco nelíbí, byť je to člověk, kterej s daným projektem nemá nic společnýho, ale
chce ten nápad, když se nějaký rozhodnutí dělo, tak se to prostě řeší.“ R2
Významnou roli v rámci diskuze hraje společný konsenzus a dohoda, která z debaty
vyplyne:
„My jsme vždycky měli, že se ty týmy sejdou dohromady a během toho něco společně
vymyslej. A dohodnou se na tom, jak to bude dál.“ R2
„V tý neziskovce je jako šéf, ale myslim, že se tam víc dbá na to, aby se všechny ty
rozhodnutí dosahovaly víc nějakým konsensem. Aby s nimi byli všichni srozuměni, smířený,
ztotožnění, což v tý komerční sféře se nikdo neptá, si to zařídí, protože je šéf. V těch
neziskovkách se snaží docílit nějakého souhlasu.“ R7
Jak také vyplývá z předchozích citací, během společné diskuze se klade důraz na
zahrnutí co nejširšího možného náhledu na danou problematiku tak, aby bylo téma
prodiskutováno ze všech možných stran:
„…tak tři hodiny diskutujete, co budete dělat, jak to budete dělat a pak někdo řekne, ale
vlastně by jsme ještě mohli takhle se na to podívat, tady z toho úhlu, tak si uděláme ještě
zítra separátní schůzku, aby jsme se na to podívali trošku jinak.“ R9
Diskuze probíhá dvěmi směry – jednak uvnitř, jednak ven. Vnitřní diskuze se týká
interních záležitostí organizace, tu vnější můžeme pojmenovat jako „otevírání diskuze na
veřejnosti“. Vnitřní diskuze se vedle témat, která se týkala krátkodobějšího směřování
organizace, zabývala také diskuzí nad posláním či budoucím směřováním organizace. Tuto
vnitřní diskuzi nazýváme „diskuze nad smyslem“.
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Diskuze nad smyslem je považována za významné téma, což je zejména odvozené
z charakteru cílů neziskových organizacích. Poslání je totiž chápáno jako něco, co není
dáno, ale je tvořeno. Současně je poslání „vyjednáváno“ v rámci celé skupiny, a to
prostřednictvím široké diskuze:
„Prostě každá nadace, každá nezisková organizace, nechci říct, že pořád řeší, ale tu a tam
se zamýšlí, proč to, co dělá, jestli to, co dělá má smysl…jestli náhodou nemá dělat něco
jinýho.“ R8
Design poslání není umělým procesem, ale je založen na reálném stavu a aktuální
situaci ve společnosti. Zde se do určité míry střetává vnitřní diskuze s vnější diskuzí,
protože vytváření a otevírání diskuze generuje nová témata ve společnosti, která následně
ovlivňují její vývoj. Jak říká autor následujícího výroku, je to nedokonavost společnosti,
potažmo i cílů neziskových organizací:
„Protože jako na tom to je celý postavený. Že si nevymejšlíš nějaký svoje bláboly, ale spíš
přebíráš ze společnosti nějaký témata, který jsou aktuální a důležitý pro hodně lidí a snažíš
se v nich nějak dosahovat nějaký změny. A není to, že někam přijdu sám a že bych řekl, já
bych chtěl trampolínu. Ale vychytáme ve společnosti diskuzí a snažíme se je posunout dál.
Ale víme, že dosáhneme společenský změny a víme, že společnost se pořád vyvíjí, takže je
to nedokonavost. Naše cíle jsou konkrétní, omezený, jasně definovaný, ale zároveň vyplývaj
další a další. Protože společnost se furt proměňuje.“ R2

4. 1. 2. 2. Princip humanismu
Princip humanismu se v prvé řadě zakládá na úctě k druhému. V centru stojí člověk
jako osoba, teprve potom se řeší jiné faktory. Lidi, tedy skupinu osob, můžeme opět chápat
hlavně dvojím způsobem, jako aktéry v neziskových organizacích, kteří zde působí,
nejčastěji jako zaměstnanci, a jako klienty či příjemce aktivit od neziskových organizací –
jednoduše cílovou skupinu.
Aktéři v neziskových organizacích k sobě mají velmi chápavý postoj a berou ohled
na to, aby se nedotkli nějaké citlivé stránky druhého. Chápavý postoj se projevuje
například při tolerování nedokončení úkolů v uplynulém termínu. Citlivost vůči druhým
v rámci týmu jeden z respondentů popisuje takto:
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„…těžko si řeknem, hele když půjdeš na rozhovor, tak se slušně oblíkni nebo něco
takovýho. My si to řekneme, ale třeba znáš ty lidi dlouho a víš, že to ty lidi ani nenapadne a
tobě to připadá blbý jim to říkat.“ R2
Podobně se o tomto osobním až citlivém přístupu vyjadřuje další respondent, který
upozorňuje na to, že výsledky jsou mnohdy upozaděny za vztahy k druhým:
„Tam byli odborní experti, ale jim chybí umění říct, hele já ti napíšu body a ty pak to podle
toho, co ti řeknu, napíšeš. Jim chybí to, že někdo řekne, já umim to a dojdu za někym, co
umí něco jinýho, aby to udělal líp. Ne, oni to radši udělaj, než aby si řekli, že něco
neumí.“ R1
Podobně i na jiném místě, avšak tentokrát ve vztahu ke konfliktům, které mají díky
důrazu na humanismus jiný charakter:
„Tématicky, nebo buď tématicky nebo lidsky. Skoro nikdy takový jako klasicky pracovní
(konflikty, pozn. autora), jakože je nějakej projekt a je deadline a někdo něco neudělal a
druhej je naštavenej…To nebylo nikdy tak důležitý. Zajímavý byly spíš ty obsahový
konflikty a takový ty spíš osobnější.“ R1
Jeden z respondentů vnímá tento aspekt jako přehnaný a ohleduplnost k druhým jako
přemrštěnou. Všímá si také druhé strany této mince, kterou může být tolerance k liknavosti
druhých, jež může vést až ke kumulaci lidí v neziskových organizacích, kteří by s takovým
přístupem nemohli nikde jinde tzv. přežít.
Druhý směr, na kterém se projevuje princip humanismu je ve vztahu k lidem, na
které se neziskové organizace orientují. V tomto případě do určité míry ustupují osobní
vztahy, které nahrazují vztahy klientské, ale neustupuje prvořadost lidí. Lidé jsou opět na
první místě, a o to víc, pokud se vyskytnou v nouzi, tísni nebo v těžkostech. Velmi
výstižně tuto polohu humanismu vyjádřil jeden z respondentů. Vybraná citace je sice
poněkud delší, na druhou stranu velice přesně dokládá princip humanismu ve vztahu
k cílovým skupinám a potažmo k celé společnosti:
„Etické je pomoct druhému člověku, který to potřebuje. Business taky pomáhá lidem, kteří
to potřebujou, ovšem za jistých pravidel, tam ty peníze hrajou rozhodující roli. Když se to
nezaplatí, tak se to nezaplatí. Kdežto my ten etos máme jinak, protože my se snažíme tomu
člověku pomoct, i když on na to nemá. Snažíme se získat od sponzorů prostředky, abychom
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jim mohli pomoct, i když oni na to nemaj. To business nejde do takové oblasti. Tam je to nemá na to, má na to. Ten business končí tim, co je za úplatu. Kdežto pro nás to v žádnym
případě konec není. Naopak, když na to nemá, tak to je prostě pro nás cíl mu pomoct,
protože je v nouzi. Je to pomoc člověku v nouzi. Tohle business neřeší. Řeší to samozřejmě
tim, že sponzoruje. A pořád je to mravnej business. Kdežto u nás by to byl nemravnej, když
nepomůžeme člověku, kterej na to nemá, říct paní Nováková sorry, ale vy na to
nemáte.“ R5

4. 1. 2. 3. Princip chaosu
Chaos představuje další princip, na kterém se zakládají neziskové organizace. Chaos
jako absence řádu se ale nemusí týkat organizace a neznamená automaticky absenci
pravidel a struktur v organizaci. Chaos zde chápeme jako způsob organizace, ale nemá
pouze negativní charakter, jak si hned ukážeme. Princip chaosu má základně dvojí
důsledek, jeden vykládaný jako pozitivní a druhý jako negativní. Negativní důsledky se
projevují v určité liknavosti a až „flinkání“67 a nedotahováním některých činností. Pokud
organizace funguje v chaosu, často se na některé věci jednoduše zapomene, některé se
opouštějí nedořešené a rozdělané. Jak ilustruje následující výrok jednoho z respondentů,
výjimkou není ani řešení úkolů na poslední chvíli a nedodržování termínů:
„V Pampeličce jsem mnohem častěji musel pracovat s emailem. Pokud jsou lidi
v kanceláři, tak se jich můžu zeptat. Ale když tam nejsou, tak to nejde. Když to jde přes
maily, tak už se hůř kontroluje, když člověk něco shání a pak něco shání měsíc. Ale funguje
to kreativně a chaoticky zároveň.“ R1
Tento citát nás plynule směruje na druhou stránku principu chaosu, kterou je
kreativita, podnětné prostředí plné nápadů a spontánnosti, ve kterém se neustále něco
děje:
„My jsme teda ultra punk, kreativní prostředí, kde se pořád něco děje.“ R2
Takové prostředí je vhodné pro vymýšlení alternativních a neobvyklých strategií a
inovací. Jeden z respondentů si dokonce klade otázku, jestli konkrétní spolupráce jedné
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O tomto aspektu bude dále řeč v následujících části týkající se efektivity a struktury.
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reklamní agentury s jejich neziskovou organizací není účelová a nevyužívá potenciálu
tohoto prostředí a jednoduše jim pak „nekradou nápady“.
S kreativním prostředím také úzce souvisí silné nadšení a entusiasmus, stejně jako
spontánnost. Díky těmto prvkům vznikají individuální a osobitá řešení, což je shodně
několika respondenty potvrzeno na příkladu loga. Logo jako takové je vnímáno jako
symbol, na kterém lze porovnat princip chaosu s přístupem komerčních subjektů. Aby bylo
logo „funkční“ ve smyslu ziskové sféry a ekonomických měřítek, tak musí splňovat určité
parametry. Tyto parametry pak ale také mohou „spoutat“ jeho podobu a může vzniknout,
jak říká jeden z respondentů, „prefabrikát“. „Prefabrikát“ pak ztrácí osobitost,
individualitu a výraz. Zde může nastat určitý konflikt. Potenciální konflikt také hrozí,
když neziskové organizace při styku s komerční sférou pracují s výše uvedenými prvky,
zejména spontánností a entuziasmem:
„Ten konflikt vzniká v tom, že narozdíl od té korporátní sféry, od toho businessu, je tam
velkej prvek spontánnosti, kterej je rozhodující pro to dokázat věci, na který jinak profesně
nemáme. My nemáme tu kvalifikaci, my nemáme ty kompetentnost. Ale potřebujeme to
dokázat a řešíme to nasazením, řešíme to entuziasmem, řešíme to, že do toho vkládáme
hodně té spontánnosti a věcí, které se v businessu se tolik neuplatňujou.“ R5

4. 1. 3. Motivace
Motivace obecně znamená „psychologický stav vyvolávající činnost, chování či
jednání a zaměřující je určitým směrem“ (Petrusek, 1996: 651). Tímto směrem je v našem
případě oblast neziskových organizací. Jinak řečeno, motivací v našem případě rozumíme
směrování do neziskových organizací.
Z rozhovorů vyšlo najevo, že motivace představuje jednu z klíčových záležitostí,
která je pro neziskový sektor charakteristická. Motivaci tak můžeme popsat jako další
specifikum. Většina respondentů vyjádřila názor, že každá organizace je složená z lidí,
kteří do velké míry, ne-li nejpodstatněji, určují její charakter. Neziskové organizace pak
svou činností a s ní spojenými ideály a hodnotami přitahují stejně či podobně smýšlející
lidi. Ideály a hodnoty tvoří základnu, která následně lidi orientuje určitým směrem. Pro
lidi v neziskových organizacích je však charakteristické intenzivní osobní zanícení a silná
vnitřní motivace vázaná na již zmiňované ideály a hodnoty:
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„Takže rozdíl je v tom, že ta motivace těch lidí, převážně v tom neziskovym sektoru, je tady
nějaká idea, něco, vize, idea, něco chtěji změnit, něco chtěji dokázat. Což jako asi když
chcete pracovat u nějaký firmy. Tak jako fajn, mít vizi, že vyprodukujete dalších x-tisíc
telefonů, tak jako fajn. Je to dobrý, super vize, ale tak asi se s tim člověk tak jako vnitřně
neztotožní. Asi to nemá tak vnitřní, když řekne, jo, já tady pomůžu v Africe dětem umírající
hladem, tak má asi silnou motivaci. Tak ale myslim, že tam jdou jiný typy lidí. Že v tom
neziskovym sektoru obecně pracujou jiný typy lidí, což je malinko na škodu.“ R9
Závěr předchozí citace naznačuje další aspekt motivace v neziskových organizacích,
kterým je homogenita lidí v nich. Několik respondentů se shodlo na tom, že podobné
smýšlení a názorové přesvědčení a potažmo motivace lidí uvnitř neziskových organizací
vytváří homogenitu, která způsobuje určité zacyklení. Do neziskových organizací jsou
přednostně vybíráni opět podobně smýšlející lidé, názory uvnitř této skupiny jsou neustále
potvrzovány a zároveň je očekáván stejný názor.
Motivace má jak kladnou, tak zápornou stránku. Jak se vyjadřuje jeden
z respondentů, motivace má dvojí protikladné důsledky, které následně rozvedeme:
„Protože právě jejich motivace je, že tam chtěj něco změnit. To je prostě ta největší výhoda
i nevýhoda.“ R1
Začněme pozitivními dopady silné motivace. Motivace se projevuje atmosférou
soudržnosti a společného nadšení, které do určité míry souvisí s principem chaosu, o
kterém jsme psali výše. Osobní motivace však principu chaosu dodává nový rozměr, který
stojí na osobním přesvědčení a vyšší míře zapojení. Například výsledky společného úsilí
jsou pak vnímány intenzivněji, jak komentuje jeden z respondentů:
„A taky si myslim, že se tam víc lidi radujou z úspěchu než jinde. V tom zisku je to takový
normální, protože by se to mělo povést, ale v té Pampelišce se radujou, že se něco povedlo.
Oni totiž znaj ta úskalí, že jsme pracovali s nízkym rozpočtem a vědí, že to mohlo
dopadnout uplně jinak. Když to dopadne pěkně, tak jsou rádi.“ R1
Díky silné osobní motivaci, kdy lidé dělají to, čemu věří a co považují za důležité,
tak chodí do práce s nadšením a práce je baví, což se opět projevuje na pozitivní atmosféře.
Pokud je práce zábava, člověk je nabit pozitivní energií, která člověka „nakopává“, jak se
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vyjádřil jeden z respondentů. Vnímání práce jako zábavy pak ale také způsobuje, že chybí
hranice mezi soukromým a pracovním životem:
„Protože lidi strašně rádi choděj do práce, strašně rádi tam jsou, na druhý straně ale
cokoli dělaj, je osobní záležitost. Takže tam uplně chybí rozdělení mezi osobním
životem.“ R1
Nevýrazný přechod mezi soukromou a pracovní sférou může mít však negativní
dopady. Jeden z respondentů si pak v této souvislosti všímá obtížnějšího příjímání
pracovní kritiky v neziskových organizacích. Pracovní kritika je vnímána jako osobní a
často „podpásová“ kritika. Pokud to zjednodušíme, setření hranice mezi pracovním a
osobním životem rozostřuje také hranice mezi pracovní a osobní kritikou.
Motivace v neziskových organizacích nestojí na materiálních statcích, ale na
nemateriálních kvalitách, jako jsou hodnoty a osobní ideály, jak již bylo řečeno. Tyto
nemateriální kvality do určité míry kompenzují ty materiální, kterými jsou myšleny
zaměstnanecké benefity a zejména plat. Finanční ohodnocení je ve srovnání
s nemateriálními benefity, které práce v neziskové organizaci lidem přináší, až druhotné.
Připomeňme krátce etos neziskových organizací, který jsme zjednodušeně nazvali jako
konání dobra a smysluplnost:
„Člověk vidí uplně jinou motivaci zatím. A jsou ochotní pracovat za špatný peníze,
víceméně žádné zaměstnanecké výhody nejsou, ale vlastně ono je to naplňuje. To, co je
naplňuj, je to téma a možnost se tomu věnovat, což je krásný, protože to znamená, že chodí
častěji rádi do práce a skoro nikdy se nestane, že narazíte na kolegu, kterej je naštvanej,
protože ho to nebaví, protože všichni vědí, že to je důležitý. A dělají to rádi.“ R1
„…většina lidí u nás má ještě jedno zaměstnání nebo žijou třeba s nízkejma životníma
nákladama. A musej si hledat něco jinýho nebo se hodně uskromňovat. Je tady strašně
důležitá ta osobní motivace a přestože tady u nás můžou mít některý lidi malej plat nebo
úvazek, tak vlastně tady pracujou, protože je to hodně baví. V zásadě ty peníze většinou
vůbec neřešej.“ R2
Jistou výjimku představují organizace poskytující sociální služby. Pro tento typ
organizace nepředstavuje vnitřní motivace specifikum, které by je mohlo charakterizovat,
jak dokládá následující výrok. Pokud to velmi zjednodušíme, pak práce u servisních
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organizací je jen práce, nikoli koníček a zapálení, jako u zájmových organizacích.
Následuje zmiňovaný výrok:
„Takže když si vezmu třeba ideály, tak jsem si myslela, že většina lidí, co pracuje
v neziskovce má ideály o svojí práci. A zjistila jsem, že to tak není, že je to buď zhruba
stejný, nebo jich není o moc víc. Že je to pro ně taky už jenom zaměstnání. Je to taky dáno
tim typem služby, že když je někdo v nějaký lobbingový organizaci, tak je to jenom o těch
ideálech, tady je to o sociální službě, takže jsem vlastně takovou náhražka státu, když se to
tak vezme.“ R4

4. 1. 4. Zdroje
Pro neziskové organizace jsou dále specifické zdroje, přesněji řečeno povaha jejich
zdrojů. V rámci rozhovorů byly identifikovány dva základní typy zdrojů v neziskových
organizacích. Jedná se o lidské zdroje a finanční zdroje, které dále dělíme na finanční
ohodnocení ve formě platu a finanční zdroje na celkový chod organizace. Všechny typy
zdrojů jsou úzce provázané a v podstatě vytvářejí jakýsi propojený kruh, jak si dále
ukážeme. Pro všechny typy zdrojů je rovněž příznačný jejich nedostatek.
Nedostatek lidských zdrojů se jednoduše projevuje tím, že na některé aktivity chybí
lidská kapacita, která by je dotáhla do zdárného konce. Druhotně to pak znamená, že na
lidi je kladena vyšší pracovní zátěž a jsou přepracovaní:
„A pak je to strašnej rozdíl, když vy připravujete nějakou kampaň a tak v tom businessu si
řeknete, dobrý, najdu si tady agenturu, tady druhou agenturu, zaplatim těm lidem, jedeme
jedeme. Chceme to, deadliny, za čtrnáct dní bude hotovo. A vy tady třeba máte jednoho
člověka, ten prostě musí udělat tohle, tohle, tohle. Takže necháte přepracovávat lidi,
nemáte na to prostředky.“ R9
Nedostatek lidských zdrojů je ovlivněn nedostatečnými finančními zdroji na chod
organizace. Pokud organizace nemá finance na další zaměstnance, je odkázána k tomu, aby
využívala sil, které má, často však s tím, že dochází k jejich přetěžování.68 Na druhou
stranu zde však působí faktor silné motivace zaměstnanců v neziskových organizacích,
který tuto zátěž do určité míry kompenzuje.
68

„To my tady vůbec neřešíme nějakou dovolenou. Tady prostě všichni jedeme jako furt.“ R2
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Obdobnou kompenzaci můžeme najít v případě nedostatečného finančního
ohodnocení. Jak již bylo poznamenáno v kapitole o motivaci, finanční ohodnocení je
vnímáno jako podřadnější69 oproti nemateriálním benefitům. Jeden z respondentů také
upozorňuje na to, že lidé si nízký plat mohou „vybírat“ také ve formě „volnějšího
pracovního nasazení“. Zde tedy můžeme zaznamenat do jisté míry protikladný výrok vůči
výroku, který odkazuje k vyšší pracovní zátěži vlivem nedostatečných lidských zdrojů.
V každém případě se všichni respondenti shodují, pokud se tímto tématem zabývali, že
platová úroveň je v porovnání s komerčním sektorem mnohonásobně nižší a že plat
představuje jednu z největších bariér lidské mobility napříč ziskovým a neziskovým
sektorem:
„Oni (lidé v komerčním sektoru, pozn. autora) tam dělají těch dvacet let, nemají žádnou
motivaci prostě a pak říkaj, já když vidim to, co děláš ty, to je tak skvělý. To oni by hrozně
něco takovýho chtěli dělat, tak kdyby si věděla. Takže je to legrační, že řada lidí uvažuje o
přechodu z businessu do ziskovýho. Na druhou stranu velkou bariérou jsou ty peníze,
protože když se mě ten jeden zeptal, že když to se ženou řešili, že to bude asi o 10%, 20%
níž z toho platu. A já jsem říkala, to není o 10%, 20%, to je o 60% často. To je pak zase
pro řadu lidí nepřijatelný.“ R9
V této souvislosti byla také naznačena aktuálně se rýsující debata ohledně
sektorových rozdílů mezi finančním ohodnocením, jak dokládá následující úryvek:
„Ale teďka bych řekla, že začínáme řešit v rámci toho neziskovýho sektoru to téma, že není
špatný bejt dobře placenej v neziskovym sektoru, že ta práce je stejná jako, stejně hodnotná
jako v tom ziskovym sektoru a že je dobrý si…aby fakt neziskovky si prokalkulovaly,
protože já mám pocit, že řada neziskovek si nedokáže prokalkulovat do těch nákladů
hodnotu lidský práce. A to je strašnej problém.“ R9
Nedostatečné finanční zdroje na chod organizace na druhou stranu však představují
jeden ze zdrojů kreativity neziskových organizacích, o které jsme psali na začátku.
Nedostatek prostředků stimuluje nápady a kreativní řešení a zároveň je kladen důraz na
maximální využití toho, co je neziskové organizaci dostupné:

„Tam není kvůli penězům v té Pampelišce. Pokud se v Pampelišce mluvilo o financích, tak se vždycky
mluvilo o financování projektů.“ R1
69
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„V neziskovce se člověk naučí moc hezky pracovat bez peněz. Což je super. Člověk musí
být hodně kreativní. Co člověk dostane, to musí maximálně využít. Zatímco v korporátu, já
si můžu zaplatit a je to všude. Já si myslim, že naopak v korporátu se spoléhá na to, já
nechci říct plýtvá, ale že se to dodělá finančně. A občas se zapomíná, že jsou věci, který si
člověk nemůže koupit a zaplatit. Zatímco v tý neziskovce, když člověk nemá rozpočet, tak
musí ty novináře obvolat. A když je nemůže ani pozvat na oběd, tak musí mít to téma tak
zpracovaný, to člověk zjistí, že obsah je všechno. Že obsah a kontakt s novináři je uplně
všechno.“ R1
Jeden z respondentů také upozornil na zajímavý aspekt, který se týká původu zdrojů
v neziskových organizacích. Vzpomíná dvojí 70 možný původ finančních prostředků na
chod organizace, což je pro neziskový sektor do určité míry také specifické71. Neziskový
sektor totiž v převážné většině směřuje své aktivity na jinou skupinu, než která ji platí. To
znamená, že zákazník či klient a plátce mohou být dvě různé osoby, potažmo skupiny.
Významným plátcem je v případě neziskových organizací stát, přičemž zvláštnosti
spolupráce s ním budou zmíněny v kapitole o jazyku. Existenci dvojího trhu dobře
ilustruje následující citace:
„Rozhodně je zajímavý uvědomit si, kdo je zákazníkem tý naší organizace. My si myslíme,
nebo mohli by jsme si tady myslet, že zákazníkem je ten zahradník, ale ono vlastně je to ten,
kdo nás platí. My jsme většinou placeni ze státní rozpočtu. Myslim, že nadpoloviční část je
ze státních peněz. A my se musíme zodpovídat tomu zákazníkovi, tomu státu. Že v lecčem
mu musíme vyhovět a tak. V tomhletom je takovej rozdíl. V soukromym sektoru je zákazník
ten, kdo vám platí většinou. Ale tady je někdo, koho obsluhujete za peníze někoho jinýho.
V podstatě dvojí trh.“ R4

4. 1. 5. Hierarchie
Další ze specifik neziskových organizací je nazvána hierarchie. Neziskové
organizace v sobě totiž obsahují, stejně jako jiné formální organizace, určitý prvek moci72.
Moc se často pojí s autoritou, hierarchií a řízením jednotlivých činností v organizaci.

Dále se však ukazuje, že se nemusí výlučně jednat o dva zdroje, ale těchto zdrojů může být více.
Komerční sektor se orientuje na zákazníka, ať už je jím kdokoli.
72
Zopakujme, že moc můžeme definovat jako schopnost jednat v zájmu určitých cílů za pomoci dostupných
zdrojů a prostředků (např. Petrusek, 1996, Thompson, 2004).
70
71

87

Všechny tyto koncepty jsou respondenty ve vztahu k neziskovým organizacím víceméně
reflektovány. Hned v úvodu je však třeba vzpomenout již dříve popsané principy
neziskových organizací, princip demokracie a chaosu, které značně ovlivňují a rovněž
napovídají, jaké bude vnímání výše uvedených konceptů, které se pojí s mocenským
prvkem v organizacích. Zopakujme, že princip demokracie spočívá na dvou pilířích:
rovnosti a diskuzi. Zejména rovnost předpokládá možnou averzi vůči hierarchickému, tedy
mocensky nerovnému, postavení. Princip chaosu zase vypovídá o určité neuspořádanosti,
která se však nutně nemusí týkat struktur organizace jako takových. Na druhou stranu však
tento princip naznačuje určitou souvislost s charakterem pravidel a dalších řídích systémů
v neziskových organizacích.
Mocenské uspořádání bychom mohli na základě výpovědí od respondentů
pojmenovat jako „homogenitu moci“ mezi členy73:
„Všichni na tom mají být stejně, všichni mají stejnej hlas, stejnou váhu, stejný
pravidla.“ R1
Zároveň zde existují jisté struktury, kterým můžeme jednotně říkat správní rada,
které mají vyšší postavení v rámci organizace, nicméně snaha vyhnout se hierarchii je i tak
velmi silná. Tato snaha může být často protichůdná, protože se střetává s potřebou určitých
vedoucích struktur, minimálně v rámci jednotlivých projektů. To pak naznačuje, že
nezisková organizace neumí pracovat s hierarchií, která jde do určité míry proti etosu
neziskových organizací, jak jsme zmínili výše.
S nízkou hierarchií pak také souvisí nízká kontrola a dozor nad vykonáváním
jednotlivých činností. Nízká kontrola se projevuje různě – jako příklad můžeme uvést
nevyžadování předchozího souhlasu se zveřejněním příspěvku na blog, což můžeme
interpretovat také jako znak vysoké důvěry v organizaci:
„On psal týdenní blogy, což pro nás bylo takový požehnání, musim říct. Že na jednu stranu
jsme…on říkal, hele a ty to chceš vidět? A já, že ani ne. Takže to neprocházelo žádnou
cenzurou nějakou.“ R8

Pojem homogenita moci byl dokonce použit jedním z respondentů,: „Pampeliška se snaží zachovat
takovou homogenitu moci. To vedu k tomu, že nikdo nemá víc autority oficiálně než ostatní.“ (R1) Současně
však vystihuje i ostatní výpovědi respondentů k tomuto tématu. Jedná se o tzv. in vivo kód, což je výraz,
který použije samotný respondent (Švaříček, Šeďová, 2007).
73
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Nízká kontrola na jednu stranu umožňuje poměrně velký prostor pro seberealizaci
a uplatnění vlastních nápadů a iniciativ a zároveň také jakousi liknavost, nedodržování
termínů a další negativní projevy, které snižují efektivitu organizace74. Na druhou stranu
určitý stupeň kontroly a dozoru funguje opačně, to znamená, že působí pozitivně na
efektivitu organizace. To také potvrzuje následující výrok, který se týká vlivu konzultanta,
kterého daná organizace nově má:
„Takže on řekne fajn, ale teď musíme udělat raz, dva, tři, čtyři až dvanáct kroků, aby se to
uskutečnilo. A pak nám vlastně uplně sedí za krkem a říká, tak a kdy a kdo. V pondělí, nebo
v úterý, nebo ve středu, už udělali ten follow-up? Je tam taková ta disciplína toho, že se to
prostě musí udělat. A myslim, že je to hrozně zdravý. Člověk si může udržovat nadhled,
ideály a dělat něco, co má smysl a občas mluvit květnatě, ale zároveň to musí odmakat. My
když slíbíme nějakýmu zahradníkovi, že se mu ozveme, tak se mu prostě musíme ozvat příští
úterý.“ R8
V organizaci pak zároveň není nikdo, kdo by takové problémy trestal a zároveň není
ani odpovědnost za jednání „na vlastní pěst“ navzdory ustanoveným pravidlům. Není zde
jednoduše „šéf“75 v silném mocenském postavení. Jeden z respondentů se dokonce zamýšlí
nad mocenským postavení ve formě vlastníka, který v neziskové organizaci přirozeně
chybí:
„V neziskovce prostě chybí ten majitel. Ten majitel, kterej si to hlídá mnohem víc všechno.
Disciplínu, výkonnost, všechno. Samozřejmě ta správní rada je něco jinýho než majitel
firmy. To nejsou jejich peníze, takže to má spíš nějakou společenskou rovinu.“ R7
Pokud někdo poruší pravidla, která jsou předmětem následující kapitoly, v podstatě
neexistují sankce. Sankce, které nejvíce platí v komerční sféře jsou neúčinné, jelikož
platové ohodnocení je nízké a jejich snížení je v podstatě nereálné76. Zároveň však, jak
vyplývá z výše uvedeného, nemá kdo o sankcích rozhodnout a ani je realizovat.

Efektivitě bude věnována samostatná kapitola.
„A tak to prostě, když člověk přijde asi z víc hierarchizovaného prostředí, tak je zvyklej, že tam naráží na
nějakýho šéfa a tady to prostě není.“ R2
76
„Penále nejsou. Plat mu srazit nemůže, protože už stejně skoro nic nebere a agendu mu přidat taky
nemůžete.“ R1
74
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Popsanou hierarchii lze opět jen omezeně považovat za specifickou pro servisní typ
organizací. Organizace poskytující sociální služby nejsou charakteristické homogenitou
moci, naopak je zde hierarchie následována, jak ukazuje následující výrok:
„Jsem si myslela, že to v neziskovce funguje víc bohemsky. A překvapilo mě, že ne. Že tady
se to celkem dodržuje. A možná v nějakých neziskovkách to tak funguje, ale tady ne. To
bylo pro mě překvapení. A ve srovnání s první firmou, kde jsem pracovala a která byla
zhruba stejně velká, tak se tady ta hierarchie dodržuje mnohem víc.“ R4

4. 1. 6. Pravidla
Specifická jsou rovněž pravidla v neziskových organizacích. Se systémem
mocenských vztahů je úzce provázán systém pravidel, který tyto vztahy reguluje a vytváří.
Z předchozí kapitoly by se mohlo zdát, že pravidla v neziskových organizacích buď chybí,
nebo jsou velmi nejasná. Opak je však pravdou. Vzpomeneme-li na princip demokracie,
zde uvádíme, že mimo jiné přístup k pravidlům je demokratický, pravidla jsou
prodiskutována a přijata souhlasem:
„Pampeliška má některé jasně dané pravidla, směrnice, například pracovní směrnice a
standardy práce a ty vznikly demokraticky nebo tak, že je někdo udělal a pak jsme to
prodiskutovali a shodli jsme se na tom. Ale ne vždycky se respektují. Pak je otázka,
z jakého mandátu například někdo nezapojí ostatní. Každej má pocit, že to jeho téma je
nejdůležitější a že nic nemůže počkat.“ R1
Jak vyplývá ze závěru citace, specifický je však přístup k nim, jelikož nejsou vždy
plně dodržována a všemi respektována, ačkoli je kladen důraz na jejich všeobecné přijetí.
Trochu zjednodušeně bychom mohli říci, že se upřednostňuje forma (způsob přijetí) před
obsahem jednotlivých pravidel:
„Ty pravidla a procedury jsou přísně strukturovaný, že se někdy dbá víc na ty pravidla než
na ten výsledek. Každej měsíc bylo k tomu sezení, kde se psali takovýhle věci, motivace,
pravidla, cíle…Minimálně bylo kolem toho víc řečí kolem těhle věcí. Ty se snažily o
motivaci, efektivitu, nastavení vnitřních pravidel toho chodu, pravidla zacházení s dárci,
pravidla zacházení s grantees.“ R7
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Obecně však pravidla v neziskovém sektoru jsou spíše flexibilní a záleží na více
okolnostech – řídí se potřebou77, to znamená, co je aktuálně třeba udělat, dále se řídí
výsledkem společné diskuze nebo vnitřními pocity78. Celkově mají pravidla v neziskovém
sektoru jinou povahu:
„Ty pravidla v tom neziskovym sektoru jsou spíš nepsaný a nějaký řekněme morální.“ R2
Lpění na pravidlech za všech okolností není žádoucí, naopak to jedince svazuje a
neumožňuje mu jednat a zachovat se flexibilně a pro organizaci efektivně. Oficiality a
pevně nastavená pravidla jsou naopak přisuzována komerční sféře. Pro neziskový sektor
může být relativní flexibilita pravidel přínosná, protože určující je zejména poslání celé
organizace, ke kterému by měli přispívat všichni. Jednoduše je upřednostňováno poslání
před pravidly:
„To já už nedělám, to mi nepatří, to už je někoho jinýho…To je to, co je v naší organizaci
naprosto nemyslitelný. To je základ nezdaru říct, to už mě nezajímá, já jsem tady kvůli
tomu. Tady v naší organizaci nemá, co dělat. Takový lidi tady velmi rychle skončili. V tom
businessu to může být těma pravidlama nastavený velice přesně, tam ta propracovanost,
sofistikovanost těch jednotlivejch pozic a profesí je jednoznačně na mnohem vyšší úrovni
než u nás. A to potom může vést k tomu, že ta dělba práce je tak detailní, že si ty lidi
zodpovídají jenom za ten svůj kousek, nikoli za poslání té celé organizace.“ R5
Specifický přístup k pravidlům odkazuje k principu chaosu. Pravidla jsou volnější,
spíše nepsaná a spíše neformální. Tato charakteristika pravidel pak má pozitivní dopady,
ale také negativní, jak jsme si je popsali v kapitole týkající se principu chaosu.

4. 1. 7. Efektivita
Z rozhovorů dále vyplynulo, že pro neziskové organizace je specifické také téma
efektivity. Efektivita79 se zabývá otázkou, jaký je poměr mezi účinkem (výstupy) a náklady
(vstupy), které na něj byly vynaloženy (např. Fialová, Fiala, 2011).

„Takže jako tady se prostě dělá, co je potřeba než jenom to, co je někde napsaný, no.“ R2
„My si ten čas řídíme vědomím a svědomím…“ R2
79
Efektivita bývá zaměňována rovněž za efektivnost, účinnost či hospodárnost a pro účely této práce
chápeme tyto pojmy jako synonyma.
77
78
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Ukázalo se, že téma efektivity je pro neziskové organizace a neziskový sektor
poměrně klíčové, jelikož je toto téma respondenty obecně vnímáno jako téma
charakteristické pro veřejnou diskuzi týkající se neziskových organizací, často dokonce
zjednodušenou primárně na toto téma 80. Respondenti vnímají, že veřejný diskurz vztahující
se k neziskovým organizacím odkazuje k jejich nižší efektivitě, a to často ve srovnání
s komerčními subjekty. Na druhou stranu se domnívají, že dochází ke značnému
zjednodušení, pokud je neziskový sektor a organizace v něm zúženy pouze na pojmy
efektivity a neefektivity. Současně se většina respondentů snaží uvést toto téma do bližších
souvislostí a kontextu, který odkazuje k specifikům a etosu neziskových organizací, jak byl
představen v předchozích kapitolách. Setkáváme se s vysvětlením, proč mohou být
neziskové organizace vnímány jako neefektivní.
Zopakujme, že efektivita je obvykle poměřována výstupy a vstupy. Dalším aspektem
hodnocení efektivity je časový horizont – pokud to zjednodušíme, dlouhé časové období na
dosažení určitého účinku snižuje efektivitu. Vstupy jsou v našem případě zdroje, které
jsme již projednali v samostatné kapitole, výstupy jsou zase stanovené cíle, kterých se
snaží daná organizace dosáhnout. Připomeňme, že zdroje v neziskových organizacích jsou
charakterizovány nedostatkem, který způsobuje, vedle několika dalších faktorů 81,
pomalejší výstupy:
„Já si myslim, že neziskovky jsou pomalejší proto, že se snaží minimalizovat náklady.
Myslim si, že se někdy šetří tim, že se třeba neveme další člověk a je to velká chyba,
protože ten další se přepracovává a není to tak efektivní.“ R9
„Pokud nemá neziskovka člověka zaměstnanýho na plný úvazek, tak samozřejmě věci
nejsou tak efektivní. Lidi maj druhou práci, která, když je živí, tak má přednost. Pokud maj
hodně věcí, tak nestíhaj. Pokud maj zkoušky ve škole, tak se prostě nestíhá. To je taková
normální neefektivita, kterou lze najít v každý neziskovce.“ R1
Minimalizace nákladů spočívá v již zmíněném přetěžování lidských zdrojů, které
mají organizace k dispozici. Lidé se přepracovávají a jejich práce pak není tak výkonná a

„Ono to ke konci nemá takovej význam, ale je hodně lidí, kterým to myslí jako způsobem, že je potřeba se
vymezit a toho protivníka potopit, tak se špičkujou o tom, že něco je efektivní a něco neefektivní. A furt se to
točí médiama a přijde mně to neefektivní diskurz tyhle termíny používat. Já si myslim, že tohle jsou dva
pojmy, který se bohužel hodně často stávaj tim jedinym, co se o tom říká, jak se srovnává ziskovej a
neziskovej sektor.“ R3
81
Tyto faktory budou předmětem následujícího textu této kapitoly.
80
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efektivní. Jeden z respondentů, který upozorňoval v souvislosti s nízkým finanční
ohodnocením na „volnější pracovní nasazení“, pak rovněž odkazuje k nižší výkonnosti lidí
v neziskových organizacích, ačkoli z rozdílného důvodu82.
Pomalejší výstupy mají vedle tohoto také další vysvětlení. V prvé řadě souvisí se
silnou motivací, která má pak za následek to, že lidé se věcmi více zaobírají, snaží se u
nich jít více do hloubky a prošetřit ze všech možných úhlů, protože je daná věc jednoduše
zajímá a má pro ně velký význam 83. Můžeme se setkat s tím, že se dlouze probírají detaily
a celkový finální výstup je pak odložen:
„A pak se to vztahuje i k tý neefektivitě, protože místo, aby se řešily problémy, se řeší
zbytečně jiný problémy. Víc lidí se asi o tom bavilo, než by se asi bavilo normálně. Měli
jsme například schůzku a pak pokaždé někdo byl s někym v jiný místnosti, tak jsme se
všichni bavili o tom problému, kterej tam nastal za ten tým. Což strašně snižuje
efektivitu.“ R1
Závěr předchozího výňatku odkazuje k principu demokracie, který v neziskových
organizacích funguje. Na tomto místě je tedy vhodné upozornit také na to, že pomalejší
výstupy lze dát rovněž do kontextu principu demokracie. Všem otevřená diskuze je
zdlouhavá a dospění k celkovému finálnímu výstupu je opět odsunuto.
Výstupy, čili cíle, mají v neziskových organizacích jiný charakter, než tomu tak je
v komerčním sektoru, ve kterém jsou cíle poměřovány zejména ziskem. Cíle
v neziskových organizacích mají jinou povahu 84 – jsou spíše na úrovni hodnot a vizí, jsou
dlouhodobé, méně hmatatelné, obtížně kvantifikovatelné a zároveň v podstatě nikdy
dokonavé, jelikož reagují na společenské změny85. Takovýchto cílů se velmi obtížně
dosahuje:
„A když to dotáhnete zdárně dokonce, tak je to uplně skvělý, ale když to nedotáhnete
zdárně dokonce, tak jako on Vás nikdo nevyhodí, protože vy jste se mohl snažit strašně
moc, ale ty věci jsou někdy tak velký a těch vlivů je strašně moc, že toho nedosáhnete.
Takže tam se ohodnocuje i ta snaha.“ R9

Tento nesoulad byl již diskutován v kapitole týkající se zdrojů.
„Řekla bych, že je rozdíl v tom, že vlastně v neziskovym sektoru jsou ty lidi fakt v něčem méně efektivní tim,
jak maj mnoho těch ideálů a motivací a tak, takže to hodně řeší ty věci.“ R9
84
„Ty cíle asi nejsou v tom nezisku tak jakoby..nejsou nekonečný. Není to generování zisku.“ R2
85
„Děláme si dlouhodobý cíle, ale ty se furt proměňujou.“ R2
82
83
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Nejenže se těchto cílů obtížněji dosahuje, ale také se obtížněji vůbec stanovují.
Takové cíle by měly být rovněž smysluplné a společensky prospěšné, což může vyžadovat
čas na přemýšlení o nich:
„Jestliže si člověk odpustí to měřítko zisku, který v některejch organizací prostě odpadá,
tak to opravdu na žádnym sloupu tady venku není napsáno, co máme dělat. Takže je dobrý
jednou za čas prostě zapřemejšlet, jestli to, co děláme je to nejlepší, co můžeme dělat.
Jestli máme někde ubrat a někde přidat.“ R8
Obtížnější dosahování stanovených cílů stejně jako absence jednoduše změřitelného
výstupu však snižuje celkovou efektivitu. Někdy totiž může být stanovených cílů
dosaženo, ale protože jsou například na úrovni subjektivního uspokojení, nelze je vyjádřit
čísly. Jak říká jeden z respondentů: „…tady jsou věci, který se dají jen horko těžko
spočítat“ (R4).
Opět se vrátíme k principu demokracie, jehož prostřednictvím jsou obvykle cíle
určovány, tj. širokou diskuzí a po vzájemné shodě. Demokratický princip je ale časově
náročnější, což opět zpomaluje jejich dosahování. Negativní dopad na efektivitu může mít
rovněž princip humanismus. Velký důraz na ohleduplnost k druhým, obtížnější
dosahování i kvantifikace cílů mohou vést k tomu, že v neziskových organizacích mohou
lépe „přežívat“ méně výkonnější jedinci než v ziskových organizacích.
S nižší efektivitou je také spojeno téma hierarchie, kterému byla věnována celá
kapitola. V této části se hodí zejména poznamenat, že slabá hierarchie má dopad na nízkou
efektivitu. Bez „dozoru“ či kontroly je lidem v neziskových organizacích dopřáno velké
svobody, která však může mít dopad na kvalitu výstupů a delší časový horizont jejich
plnění, jak dokládá následující úryvek:
„Ale pak je to teda ta neefektivita spojená s tou hierarchií, chybí občas rozkazy a chybí
někdo, kdo může někoho nechci říct trestat, ale napomenout, když neudělá svojí práci. Teď
tam takový nástroj není. Pampeliška by nějaký sankce měla, ale tim, že chybí ta autorita,
tak chybí někdo, kdo by to nařídil. Například Pampeliška má vždycky velké plány a pak se
rozdělí úkoly a pak někdo ty úkoly nesplní, tak se ty plány zrealizují z 20%. Nestíhaj se
lhůty, nestíhaj se plnit úkoly. Pokud jsme někomu slíbili, že mu dodáme materiály, tak
nebyl čas. A výroční zprávy se dělaj dva roky později. V Pampelišce se spoustu věcí nestíhá
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a i věci, který se zdaj jednoduchý, potom narážej na nějaký problémy. Někdo něco slíbil,
neměl čas.“ R1
Opačnou polohou tohoto tématu je předpoklad automatické efektivity v neziskových
organizacích, který je způsoben nedostatkem financí. Jak již bylo naznačeno u jednoho
výroku v kapitole o zdrojích, který říká, že „v neziskovce se člověk naučí moc hezky
pracovat bez peněz“ (R1). Jinak řečeno, musí si zde vystačit s tím, co mají k dispozici a
nemohou si dovolit plýtvat jakýmikoli zdroji. Z této perspektivy mohou být neziskové
organizace naopak velmi efektivní v poměru vstupů86 a výstupů:
„My pořád řešíme potíž, že jsme efektivní v tom smyslu, že za málo peněz děláme akce,
který jsou hrozně vidět a že se na tom vždycky hrozně vyčerpáme. Tak v tom smyslu jsme
efektivní.“ R3
U servisních organizací však téma efektivity není považováno respondenty za příliš
relevantní, jak podotýká jeden z respondentů:
„To je vlastně druhá věc, která na to navazuje, že jsem si myslela, že v tý neziskový sféře je
takovej nějakej vnitřní tlak na efektivitu, takovej přirozenej. Že jakoby jsem předpokládala,
že ten nedostatek peněz ten tlak na tu efektivitu vytváří. A vlastně jsem zjistila, že ne vždy to
tak musí bejt. Že jakoby schopnosti nebo možnosti neefektivity se najdou všude.“ R4

4. 1. 8. Flexibilita
Flexibilita patří mezi další specifika neziskových organizacích, která byla
identifikována v rozhovorech. Flexibilita je respondenty vnímána jako přizpůsobivost
organizace, která působí jak ven, tak i dovnitř. Vnější flexibilita znamená přizpůsobivost
vůči vnějšímu okolí organizace, vnitřní flexibilita se dotýká vnitřního chodu a procesů
v organizaci. Opakem flexibility je pak rigidnost, uzavřenost a pevnost. Hned na úvod je
třeba říct, že k neziskovým organizacím nelze jednoznačně přiřadit jednu z poloh flexibilní
– neflexibilní. V rámci neziskových organizací se objevuje více poloh tohoto tématu,
ačkoli se většina častěji přiklání k názoru, že v neziskových organizacích je obecně
flexibilita vyšší.
Nemusí se nutně jednat pouze o přepočet na finanční vstupy, tedy finanční zdroje, ale může se jednat také
o lidské zdroje – například když několik málo osob uspořádá velkou akci, která ovlivní chod celé Prahy.
86
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Vnější flexibilita je zmiňována s ohledem k několika tématům, z nichž některé zde
již byly zmíněny. Již jsme zmínili potenciální konflikt v případě profesionální komunikace,
který můžeme rovněž vyložit jako otázku flexibility k profesionalizaci komunikace, a to
na příkladu propagace. Potenciální konflikt upozorňuje na to, že míra flexibility neziskové
organizace v případě profesionalizace komunikace není bezbřehá, či dokonce můžeme říct,
že flexibilita je velmi omezená. Flexibilita je rovněž omezena v důsledku spolupráce se
státem, která uzavírá a „sešněrovává“, jak si ukážeme v kapitole o jazyku a jak jsme si
ukázali v kapitole o zdrojích.
Dále se objevuje téma flexibility termínů v neziskových organizacích, která je
v tomto případě opět vyšší. Termíny jsou dle několika respondentů v neziskových
organizacích volnější a nejsou pevně dané. Stanovení termínu je často interní záležitost,
která nespadá pod nějakou vnější kontrolu:
„To se týká obecně, tady u nás ty termíny jsou maličko flexibilnější. My když si řekneme, že
tohle vyjde na jaře, tak řekneme jo, tak to vyjde první týden v dubnu. Ale upřímně, když to
vyjde druhej tejden v dubnu, tak se fakt nic nestane. To jsou naše nějaký interní termíny.
Když má časopis Pěstitel vyjít každý pondělí, tak tam budou sedět v neděli do večera, aby
to vyšlo, přes to vlak nejede prostě.“ R8
Pod vnější flexibilitu rovněž spadá flexibilita zdrojů a s ní provázaná flexibilita
mezisektorových hranic. Jak jsme již výše zmínili, zdroje v neziskových organizacích jsou
charakterizované nedostatkem. Tento nedostatek mimo jiné způsobuje, že ke zdrojům se
musí přistupovat flexibilně. To, co v neziskovém sektoru fungovalo dříve, již nefunguje.
Organizace se tak musejí přizpůsobit a najít nové způsoby. Druhotně se však flexibilita
zdrojů promítá do flexibility mezisektorových hranic. Oproti dřívějšku jsou nyní hranice
mezi sektory pohyblivé a nestálé. Oboje ilustruje následující výrok:
„Pro mě teď je aktuálně zajímavá flexibilita finančních prostředků. Jako získávání
finančních prostředků. Prostě když máte soukromou firmu a prodáváte něco nebo
poskytujete nějakou službu, získáváte ty finančních prostředky z jednoho zdroje. A tady
jsem zjistila, že je důležité se zaměřit na to, jak ty prostředky získávat ne právě z těch
státních zdrojů a změnit i sebe v tom vnímání. Jako že když získáte prostředky od nějakého
sponzora, že mu zbylo 100 000 a že za to nic nechce. Tahle doba minula a ta transformace
prostě na to, že by tady mělo být nějaký sociální podnikání, nebo že byste měla mít
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podnikání vedle, který bude živit tu neziskovou sféru, je pro mě zajímavá. Jednak jí
pozorovat, jednak nad ní přemejšlet, co by se dalo dělat tady. To je prostě momentálně to,
co řešíme. To je můj dojem, že v minulosti byly ty hranice pevněji daný a že teď se prostě
stíraj.“ R4
Vnitřní flexibilita je téma, které se objevovalo ve spojitosti s vnitřními předpisy
organizace, jenž jsou platné pro zaměstnance. Nevýrazněji byla zmiňována časová
flexibilita, která se vztahovala jednak na pracovní dobu, ale také na otázku dovolené a
pracovního volna. Většina respondentů se shodovala na tom, že obecně je pracovní doba
volnější a volno na domluvě bez nutnosti formálností, které jsou význačné spíše pro
komerční sektor. Volnější pracovní doba má však dvojí protikladné konotace: pokud se
nedodržuje pracovní doba, buď může být zaměstnanec v práci méně než běžných osm
pracovních hodin, nebo pracuje přesčasy a přepracovává se. Objevil se zde obdobně
protikladný výklad jako v kapitole týkající se zdrojů a pasáže týkající se nedostatečného
finančního ohodnocení:
„Když je potřeba něco udělat v sobotu, v noci, o víkendu, je potřeba za někoho zaskočit,
tak mi to přijde v tý firmě pružnější než v tý neziskovce, kde spíš se hlídá ta dodržování tý
pracovní doby. A když pak se musí nedej bože udělat něco v sobotu, tak si pak napíše
náhradní volno. Kdežto ve firmě tim, že sou tam větší platy, tak nikdo nebrblá.“ R7
„Ty lidi v neziskovkách jsou hodně flexibilní a že jdou až nad rámec, třeba tý pracovní
doby, že se obětujou a já nevim co.“ R6
Vysvětlení tohoto protikladného výkladu je obdobné jako ve výše zmíněné kapitole,
buď je flexibilita vysvětlována silnou motivací, která způsobuje, že lidé na práci
v neziskové organizace nenahlížejí jako na práci „od do“, ale vkládají do ní velkou část
energie a osobního zanícení, nebo vysvětlení odkazuje k nedostatečnému finančnímu
ohodnocení. Finanční ohodnocení hraje u flexibility významnou roli, jelikož se
automaticky předpokládá, že vysoký plat představuje stimul, který ještě umocní pracovní
zanícení způsobené silnou motivací.
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4. 1. 9. Jazyk
„Mně přijde, že nejtypičtější pro ten neziskovej sektor je taková ta uzavřenost v odbornosti.
Jednak ten jazyk, jednak způsob myšlení. Ono zjistíte, že ten jazyk prostě ovlivňuje i to, jak
myslíte. Když nějak strukturujete texty, tak zjistíte, že tak strukturujete i svoje myšlení. A že
je z toho strašně těžký potom vystoupit. Myslim si, že lidi v soukromym sektoru si napříč
různejma oborama rozumějí víc, než lidi v neziskovym sektoru, ať už s neziskovym
sektorem nebo s business sektorem. Že prostě to téma, co děláte, vás uplně uzavře. Ty lidi,
který to vykonávaj, tak je to strašně uzavře a je pro ně strašně těžký vystoupit a rozumět si
s lidma zvenku nebo z jinejch oboru.“ R4
Tuto kapitolu uvozuje úryvek z rozhovoru, který velmi dobře ilustruje vnímání
jazykového specifika neziskových organizacích. Neziskové organizace tak mají svůj
specifický jazyk, který je charakterizován jistou mírou uzavřenosti vůči jiným skupinám
napříč sektory. Zmiňovaná uzavřenost je do určité míry spojována s homogenitou v rámci
skupiny, kterou jsme představili v předchozí kapitole týkající se motivace. Respondenti
upozorňují na to, že pokud lidé v neziskových organizacích vytvářejí homogenní skupinu,
jejich názory jsou neustále potvrzovány a oni se jen málokdy setkávají s odlišným
názorem.87 Vzniká jakési vakuum, které je často neprostupné, což se následně projevuje na
jazyku uvnitř skupiny. Jako další důvod je vnímána spolupráce se státem:
„Myslim, že nejvíc je to daný tim, že když je ta služba registrovaná u ministerstva a dlouho
funguje takle, tak je pak jako jednou z organizačních složek státu. Je to jako forma nějaký
příspěvkový organizace nebo něčeho. A ten stát vlastně, to je dost podobný. Ten stát si
s businessem taky nerozumí. Oni prostě postupem let přetvořily ty služby a ty lidi k tomu,
aby vyhovovali tý úřednický činnosti a ne vždy se zohledňuje, že to má vyhovovat tomu
klientovi a nebo že prostě ta služba by měla bejt volnější a flexibilnější. Je strašně
sešněrovaná a to je potom problém zase třeba pro mě jako v mym oboru jí nabízet, protože
prostě musí být tak a tak, musí být od tehdy do tehdy. A jakákoli snaha o změkčení, když to
chci komunikovat s veřejností, tak si musim tady vlastně jakoby vybojovat. Takže bych
řekla, že za to asi může stát, no.“ R4
87

Určitou homogenitu a zároveň uzavřenost dokládají následující úryvky:

„Což bylo taky těžký pro ně pochopit, protože oni se tím zabývaj denně a je to pro ně hlavní téma. Pro ně
bylo těžký pochopit, že to, o čem mluví oni, nikdo nechápe, nikdo tomu nerozumí.“ R1
„Ale spousta lidí v Pampelišce mělo problém si přiznat, že to, co oni poslouchaj, čtou, dělaj je naprosto
minoritní a okrajová záležitost a že oni nejsou součást tý skupiny.“ R1
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Uzavřenost jazyka má zásadní vliv na komunikaci navenek, zejména komunikaci
s veřejností a partnery. Uzavřenost způsobuje, že komunikace navenek je příliš složitá, to
znamená, že často používá odborné pojmy a termíny z daného oboru a zároveň přespříliš
obsáhlá:
„…jak se komunikuje složitě, jaké věci jsou vlastně pořád omílány, jak se používají stále
stejná klišé, která vlastně nikomu nic neříkají. Ono tady tomu lidi rozumí, ale používat
slova jako komunitní rozvoj nebo tak, tak navenek, tak to asi taky není uplně to pravé
ořechové. Prostě to chce zjednodušit, zlidštit, udělat tu komunikaci jednodušší a tak.“ R9
„Oni dokázali přeložit ty naše materiály do lépe čitelného jazyka pro ty klienty. Protože my
se snažíme v těch stacionárních službách, že to musí bejt strašně obsažný a že aby to ty lidi
pochopili, aby to bylo vystihující, aby je to nemátlo. A v tý reklamě to funguje uplně jinak.
Tak oni přinesli a mezi náma byly třeba nějaký třenice, protože já třeba jsem říkal, ale tam
přece chybí tady to a tam to funguje uplně jinak.“ R6
Jak složitost, tak obsáhlost komunikace jde proti určitým pravidlům profesionálních
oborů, které komunikaci využívají, jako je PR a marketing, jak také naznačuje závěr
předchozí citace, ale i symbolický boj profesionála za „změkčení“ komunikace v jednom
z předchozích výroků. Můžeme zde vnímat určitý potenciální konflikt, jestliže se
nezisková organizace snaží o profesionální komunikaci. Tento potenciální konflikt je
způsoben uzavřeností, která má dopad na složitost a obsáhlost komunikace, jak již bylo
uvedeno výše. Složitější a obsáhlejší komunikace je ale v neziskových organizacích
vnímána jako přesná a kvalitativně správná, naopak její zjednodušení vnímají jako snížení
úrovně komunikace a jakési „oblbování“ veřejnosti:
„Pak jsem narazil na to, že je problém, že spoustu lidí to pochopilo, že Pampeliška zblbuje
lidi a že se snižuje úroveň, za kterou oni nechtěj jít. Že Pampeliška by měla komunikovat
vždycky na vyšší úrovni, což nejde, pokud chce člověk oslovit tu větší skupinu.“ R1
Tím se otevírá otázka propagace neziskových organizací, která je s jazykem,
potažmo komunikací navenek, velmi úzce provázána. Jeden z respondentů charakterizoval
propagaci jako nástroj, který umožní snadnější dosažení stanovených cílů a pro účely této
práce má tato charakteristika širší platnost i pro ostatní případy. Propagace vytváří podporu
či alespoň ohlas u veřejnosti a partnerů, což druhotně podporuje činnost organizace,
protože se pak lépe „žádá“:
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„Protože on je to takový propojený kruh. Ono je to dobré i pro Vás, protože si zjednodušíte
ty věci, řeknete si, co je fakt důležité, co chcete komunikovat ven, co za to stojí. Když se to
dostane ven, tak ukazujete tim partnerům, vykazujete tu činnost, že je o ní i zájem mediální,
že to někoho zajímá a že podporují fakt dobré věci. Ukazujete ty zajímavé příklady těch
neziskovek a projektů, které podporujeme. Takže je to vlastně celý takle propojený. A ty
partneři pak do toho radši jdou, protože v těch firmách ukáží, podívejte se na to, ono to
tady takle…Kdyby jsme si platili inzeráty, tak nás to vyjde, nevim, na 50 miliónů a my jsme
tady dali milion Kopretině a podpořili jsme tohle a tohle.“ R9
Otázka propagace v sobě rovněž obsahuje potenciální konflikt, o kterém jsme se
zmínili výše. Ačkoli je na propagaci neziskových organizacích nahlíženo veskrze
pozitivně, jako na jakýsi multiplikační nástroj, který zjednodušuje dosahování cílů, tak
může nastat určité „vystřízlivění“ a organizace může dospět k poznání, že dosažení
komunikačních cílů je v rozporu s jejich etosem. Vedle toho většina respondentů také
upozornila na nedostatečné zdroje, jak finanční, tak lidské, které by se této oblasti mohly
věnovat.

4. 1. 10. Profesionalita
Mezi poslední specifika, která

jsme identifikovali, řadíme profesionalitu.

Profesionalita je respondenty obecně vnímána jako odbornost či hluboká znalost určité
oblasti. V našem případě se konkrétně jednalo o mediální oblast a tematiku s ní spojenou.
Nositelem profesionality je profesionál, či, jak ho někteří z respondentů nazývají, „profík“.
Jinými slovy je to člověk, který vykonává práci v určité konkrétní oblasti odborně,
důsledně a precizně.
Jelikož jsou respondenty účastníci programu RJ, který umožňuje vybraným
profesionálům strávit rok ve vybrané neziskové organizaci, můžeme předpokládat, že daná
nezisková organizace vnímala jako potřebnou přítomnost profesionála ve své organizaci.
Profesionál a témata s ním spojená můžeme tedy vnímat jako jedno z ústředních témat této
práce. Potřeba profesionála v neziskové organizaci je vysvětlována jako existence určitého
nedostatku či nesprávného fungování v konkrétní oblasti a současně jako reakce tento
nedostatek napravit s pomocí profesionála, což velice výstižně popisují následující dva
výňatky z rozhovoru:
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„Skutečně my jsme dlouhou dobu tuto činnost, marketing, vlastně nedělali. My jsme se
nějak o to pokoušeli, ale prostě nebyl to marketing. Byl to něco jako pokus. Čili byl tady
ideál, aby organizace měla, přestože je nezisková, marketing. Protože to prostředí, ve
kterém působíme, tržní je. Otázka samozřejmě je, kde je a jakej je profit a benefit. To je
rozdíl od té komerční sféry, ale tady je to jasné. Takže ta první situace, kterou my jsme
potřebovali řešit, byl problém, že jsme neuměli správně komunikovat. My jsme tedy měli
nějaké ideály, jak udělat správné služby, ale ta cesta k tomu, aby to bylo efektivní, to, co
děláme, tak k tomu jsme potřebovali někoho, kdo by nám tady v tom pomohl.“ R5
„Cílem tý naší spolupráce v rámci Roku jinak bylo, abychom zalepili obrovskou díru, která
se nám objevila v rámci PR a zároveň aby jsme díky zalepení tý díry i s využitím toho
potenciálu Cyrila se posunuli někam dál a zkusili udělat nějaký systémový změny v rámci
našeho fungování, aby potom, co on odejde, ta naše komunikace vnější byla v mnohem
lepším stavu, než tam přicházel.“ R2
Profesionalita je propojena se zdroji, které jsou charakteristické nedostatečností.
Organizace nemají potřebné zdroje, aby mohly zajistit profesionální zajištění některých
aktivit. Zdroji máme na mysli všechny typy zdrojů – jak ty lidské, kdy zde chybí daný
profesionál, tak ty finanční, kdy nemají finanční prostředky na zaplacení profesionála. 88
Profesionalita je chápána jako nástroj, který usnadňuje dosažení cíle. V souladu
s následujícím připodobněním, můžeme říct, že profesionalita je zkratka na cestě k cíli,
přičemž ziskový sektor má na této cestě náskok, bez ohledu na jiný charakter cílů:
„Takže tydle postupy, jak vlastně procházet touhle cestou, tak to nám tam přinesl. Protože
u nás (v neziskové organizaci, pozn. autora) je tendence spíš upozorňovat na ty cíle nebo
hrozby vzdálený, ale tu cestu k tomu, jestli se těch cílů dostaneme nebo jestli spadneme
k těm hrozbám, tak to je spíš zvyklej nějakym způsobem zpracovávat ten ziskovej sektor.
Protože je vždycky napřed na tý cestě. A taky má dlouhou dobu náskok, jak se pořád
zlepšovat a zlepšovat. Dosahování cílů. Dlouhodobý strategie dosahování cílů.“ R2
Zopakujme, že profesionalita má určité kvality – pokud je činnost vykonávána
profesionálně, je to spojeno s odborným, důsledným a precizním výkonem určité aktivity.
Odborně znamená, že přicházející profesionál s sebou přináší potřebné odborné znalosti,
Ze strany neziskových organizacích bylo toto také uváděno jako důvod, který je vedl k tomu, proč se
zapojily do RJ.
88
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které dohromady vytváří celý systém a koncepci, které mají dané nedostatky překlenout a
situaci vylepšit. Celý systém profesionálových aktivit lze postavit do protikladu
s jednotlivostmi, které do té doby vykonávaly neziskové organizace:
„Ten obor tady vůbec nebyl vypěstovanej. Tady byli lidi, kteří, ano, říkali, potřebujeme
tohle v novinách, potřebujeme támhle to. Byly to jednotlivosti, nikoli koncepce.“ R5
Důsledně znamená, že vykonávaná činnost je profesionálem vykonávána pečlivě a je
ve všech směrech dotažena do konce, lidově řečeno není „odfláknutá“. Neprofesionální
jednání se v této souvislosti naopak projevuje například nedodržováním termínů a celkově
pomalejší reakcí na určité požadavky a úkoly, ať už interních v rámci organizace nebo
přicházejících z vnějšku, například ze strany médií 89.
Precizně znamená, že profesionál vykonává svou činnost přesně a co nejlépe
kvalitně, někdy navzdory tomu, že ho práce nebaví. Opakem je neprofesionálně vykonaná
práce pouze na základě toho, že se v dané činnosti dotyčný realizuje nebo ho baví, bez
ohledu na kvalitu konečného výsledku. V této souvislosti si v následujícím výňatku
můžeme povšimnout důležitosti specializace90, která je významnou součástí profesionality
a prolíná její charakteristiky91:
„Profesionalita v tom smyslu, že tim myslím schopnost udělat něco co nejlíp anebo
profesionálně. To znamená třeba psát. Když třeba někdo umí psát, tak psát texty. Já to
poměrně umim, tak v práci píšu texty já, když je třeba nějak napsat nějakej text. Já neumim
jiný věci, a tak je nedělám. Protože umět to nejlíp, to je podle mě profesionalita, ne že
každej dělá všechno.“ R1
Neprofesionální vykonávání činností má negativní dopad na efektivitu organizace s
nepříznivými důsledky, které jsme popsali v kapitole o efektivitě. To může znamenat, že
fungování organizace je pomalejší a výsledky práce méně kvalitní. Současně lze zde
odkázat k hierarchii, která je, jak jsme si ukázali v předchozí kapitole, velmi omezená, což
opět dopadá na kvalitu i rychlost výstupů:

„To je vlastně obvyklá výtka těch novinářů. Když se s nima pak o tom bavim, tak mi řeknou – víš, co je pro
mě neziskovka, když jim volám, tak v půl 3 už tam nikdo není a když se jim dovolám, tak mi řeknou, ať se jim
za deset minut ozvu znovu.“ R7
90
Detailnější komentář ke specializaci nalezneme v další části textu.
91
Těmito charakteristikami jsou odborně, precizně a důsledně.
89
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„A jsou to věci, který maj v podstatě velkej dopad, protože práce není vykonaná tak, jak by
mohla být vykonaná. Já si myslim, že všechno se to vrací k hierarchii a autoritě.“ R1

4. 1. 10. 1. Specializace
Jak jsme již naznačili výše, specializace je důležitou součástí profesionality.
Specializací rozumíme zaměřenou orientaci na určitou činnost, která je pak vykonávána
určenými osobami opakovaně a mnohdy také výhradně. Pokud někdo určitou činnost
vykonává opakovaně, existuje vysoká pravděpodobnost, že bude provedena precizně. Opak
specializace můžeme vysvětlit již použitým výňatkem z jednoho rozhovoru (R1): „každej
dělá všechno“, příznačné je také označení jiného respondenta (R2), který hovoří o „široce
rozkročeném pracovníkovi“.
Specializace je vnímána jako znak komerčního sektoru:
„Řekla bych, že specializace je mnohem větší v korporátním světě než v tom neziskovym.
Jakože tam (v neziskovém sektoru, pozn. autora) ty lidi mnohem víc musí dělat různý věci,
maj možnost větší seberealizace. Jakože když jsou šikovný, tak můžete dělat PR, můžete
dělat i fundraising a můžete dělat všechno dohromady. Což znamená, že nebudete uplně
specializovaná, ale zároveň to bude jako pestřejší práce.“ R9
Nižší specializace v neziskových organizacích tak umožňuje, že lidé v nich mají širší
pole aktivit, které mohou vykonávat a zároveň určitou svobodu k vlastní realizaci, na což
rovněž upozorňuje citace výše. Nejenže nižší specializace poskytuje širší prostor pro
seberealizaci, ale také prostor pro neustálý rozvoj dovedností a učení se novým věcem.
Činnosti nejsou ritualizované a stereotypní, naopak jsou pestré a mnohotvárné:
„Že v řadě věcí je přínos pracovat v neziskovym sektoru v tom, že když jste v bance,
děláte jednu věc, tak se věnujete tý jedný věci. A v neziskovym sektoru, když někam jdete a
vymyslíte další projekt, tak pokud se to financuje a je to schůdný pro tu organizaci, tak vy
máte velkou možnost rozvoje. Tak fajn, já budu…Teď připravim tiskovou zprávu, teď se
sejdu s velkym dárce, teď uspořádám benefiční sešlost a furt se učíte nový věci a furt
pokračujete. Takže jo, řada lidí je velmi efektivní v tom, že dokáží udělat spoustu věcí a
ještě se spoléhat na sebe, protože vám nikdo nezaplatí ty externí záležitosti.“ R9
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Právě na tento aspekt nižší specializace v neziskových organizacích je nahlíženo
pozitivně, tudíž nelze říci, že profesionalita představuje pro organizaci pouze vývoj a
pohyb vpřed. Profesionalita, potažmo v tomto případě konkrétně specializace, vytváří
v neziskových organizacích určité tenze, které musejí být v organizaci vyvažovány92.
Výhody a nevýhody specializace představuje následující komentář:
„S tím souvisí nějaká jako specializace, že dneska jsme specializovanější celkově, než jsme
byli, což tu organizace proměňuje. Ne vždycky nutně, ale má to svoje dobrý stránky, má to
svoje špatný stránky. Což samozřejmě největší benefit toho je, že oni vědí na čem dělaj,
dělaj to opakovaně, mají s tim zkušenost, uměj líp zpracovat feedback. To, co je na tom
blbý je, že maj trochu víc klapky na očích a nemaj tak širokej rozhled a je horší se
koordinovat, ale to s tim jde ruku v ruce.“ R3
Specializace je provázána s předchozími tématy. Pokud vezmeme v úvahu etos
neziskových organizací, opět můžeme zaznamenat určité napětí. V podstatě s tím souvisí
předchozí odkaz k možnostem seberealizace v důsledku nízké specializace. Jinými slovy,
prostor k vlastní realizaci a smysluplné činnosti93 je to, co lidi často motivuje ke vstupu do
těchto organizací. Pak je také práce zábavná, mnohdy na úkor toho, že je vykonávána
profesionálně se všemi přívlastky, které profesionální práci doprovázejí, tj. odborně,
precizně a důsledně. Jeden z respondentů také popisuje, že má často určitou záležitost na
starosti člověk, který v organizace není tím, kdo ji zvládá nejlépe a ostatní to ví. Než by
však dotyčnému ostatní řekli, že něco neumí, tak to raději tolerují, což odkazuje k principu
humanismu. V návaznosti na homogenitu moci zároveň není v organizaci vlastně nikdo,
kdo by něco podobného inicioval a zejména nařídil. Vzpomeňme ještě otázku pravidel,
která jsou spíše nepsaná, neformální a jejich dodržování se řídí potřebou 94. Pak není
překvapením, že detailní rozpracování toho, co má ten či onen zaměstnanec na starosti
příliš nefunguje, naopak by to mohl být důvod rozvázání spolupráce 95.

Nejčastěji je to pojmenováváno jako „ochota ke kompromisu“ případně „zvyknout si na novou metodu“.
Jestliže je činnost úzce specializovaná, je poměrně lehce nahraditelná. Naopak lidé do neziskových
organizacích přinášejí vlastní individuální motivy, zájmy a nápady, což z nich činí jedinečné činitele, i když
určitě ne nenahraditelné. Jak jsme již citovali v pasáži o etosu neziskových organizací, lidé v neziskových
organizacích pak o to víc vnímají svou činnost jako smysluplnou v protikladu k „jednomu kolečku v tom
velkym soukolí“ (R3). Soukolí je samozřejmě přirovnání k ziskovým organizacím.
94
„dělat, co je potřeba“ R2
95
Jak dokládá právě v souvislosti s pravidly již použitá citace: „To je základ nezdaru říct, to už mě nezajímá,
já jsem tady kvůli tomu. Tady v naší organizaci nemá, co dělat.“ R5
92
93
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5. DISKUZE
V této části diskutujeme výsledky analýzy s vymezením a koncepty, které jsme
představili v teoretické části. Jen krátce shrňme, že jsme v analytické části představili
centrální kategorii, kterou reprezentuje etos neziskových organizací. Etos se základně
skládá ze třech principů: principu demokracie, humanismu a chaosu. Dalšími specifiky
neziskového sektoru jsou motivace, zdroje, hierarchie, pravidla, efektivita, flexibilita,
jazyk a profesionalita.
Etos v našem pojetí reprezentuje soubor hodnot a ideálů, které jsou pro neziskový
sektor příznačné. O etosu můžeme z teoretického hlediska rovněž říci, že etos jedné
skupiny se bude lišit od etosu druhé. Od slova etos je odvozen pojem „etika“, která bývá
také označována jako věda o morálce a jako taková úzce souvisí s morálkou, morálními
normami a mravností. Všechny tyto oblasti se dotýkají určitých pravidel, hodnot a ideálů,
jakými je například svoboda, odpovědnost či pravda (Petrusek, 1996).
Etos neziskových organizací, který vyplynul z analýzy, rovněž obsahuje jakési vyšší
(opět mnohdy spojené s morálkou a mravností) normy a hodnoty odkazující k určitým
očekáváním, které se k neziskovému sektoru pojí. Kořeny těchto pojetí můžeme nalézt již
u prvních představ o OS významných společenských myslitelů, jako je například Adam
Smith či Alexis de Tocqueville. Ačkoli, jak bylo řečeno v teoretické části, se jedná o
idealizované představy, tyto ideály reagovaly na aktuální společenský stav, nemůžeme je
tedy odmítnout jako plně vykonstruované a utopistické. Prvotní představy o OS se pojily
s pozitivními sociálními aspekty jako je sounáležitost, solidarita, důvěra či odpovědnost
k druhým96 (např. A. Smith, A. de Tocqueville), dále s advokační funkcí, tedy pozicí
občanského sektoru jako protiváhy státu, ve kterém může každý hájit individuální i
skupinové zájmy (např. A. de Tocqueville, J. Habermas), a v neposlední řadě také jako
oblast, v rámci které si jsou lidé rovni a přistupuje se k nim s úctou a se slušností
(T. Hobbes, Ch. Montesquie aj.).
Etos neziskových organizací, který vyplynul z analýzy, dokládá, že můžeme nadále
pozorovat odkaz k idealizované podobě představ OS vzniklé mnoho let zpátky. Konkrétní
podobu těchto hodnot a představ dále nalezneme u identifikovaných principů, zejména u
principu demokracie a humanismu, ale na obecnější rovině etosu můžeme například
Aktuálně se podobně k OS a potažmo občanskému sektoru vztahuje koncept sociálního kapitálu, jehož
význam je vysvětlen v Seznamu souvisejících pojmů.
96
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odkázat ke zmínce role občanského sektoru, která kultivuje společenské prostředí, generuje
témata na veřejnosti a podněcuje k diskuzi.
K přetrvávající roli prvotních hodnot a ideálů nás tedy navádějí principy etosu
neziskových organizací. Princip demokracie bychom mohli dát do kontextu idealizované
představy OS jakožto arény rovných a svobodných osob, které formou diskuze směřují ke
společnému konsenzu tak, jak o tom obdobně hovoří zejména Habermas (2000). Jistou
formou domluvy je však také koncept společenské smlouvy, který přisuzujeme již
Hobbesovi a Lockovi. Na význam demokracie pro koncept občanského sektoru a s ním
spojený koncept OS upozorňuje také generalistický přístup. Zejména Gellner (1997) tyto
dva pojmy používá jako synonyma a vedle toho upozorňuje na hodnotu svobody a
plurality. Pluralita jako taková byla rovněž identifikována během analýzy v rámci principu
demokracie – v rámci demokratického směřování organizace usilují o co nejširší náhled na
nejrůznější témata. Také se ukázalo, že společná a co nejširší diskuze generuje témata,
která reagují na aktuální potřeby společnosti97, což se opět shoduje s idealizovanou
představou OS, jakou jsme si představili u „klasických“ autorů jako například u
Tocquevilla (1992) či Habermase (2000).
Princip humanismu opět odkazuje k pozitivním sociálním významům, které jsme již
zmínili v souvislosti s etosem obecně, avšak v principu humanismu se konkrétně odráží
výraz těchto příbuzných hodnot. Princip humanismu identifikovaný v této práci odkrývá
důraz na sociální rozměr v občanském sektoru, jenž staví člověka do centra svého dění. Je
to právě úcta, ohleduplnost a zodpovědnost k druhému, odrážející se například v pomoci
těm, kteří jsou v nouzi, které reprezentují tento sociální aspekt. To můžeme srovnat
například s Walzerem (1998), který v rámci maximalistického pojetí OS oceňuje OS jako
oblast, ze které vyvstává skutečná solidarita a odpovědnost.
Z rozhovorů také vyplynulo, že hodnotový a ideový základ má rovněž motivace,
jakožto další specifikum neziskového sektoru. Tento výsledek můžeme srovnat zejména
s teorií nabídky a s teorií zúčastněných aktérů. Obě teorie říkají, že občanský sektor
přitahuje do OOS lidi, kteří kladou velký důraz na nemateriální hodnoty a jejichž aktivity
jsou vedeny silnou vnitřní motivací. Tato teze se během analýzy potvrdila a z analýzy také
vyplývá, že silná vnitřní motivace je obrovským hybatelem neziskového sektoru. Rovněž
K aktuálním požadavkům a potřebám společnosti rovněž obdobně odkazuje poslání dané organizace, na
což upozorňujeme v analytické části.
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zde můžeme vzpomenout normativní vymezení OS, jenž ji vymezuje jako prostor, který
nám dává možnost naplňovat určitá očekávání a hodnoty (Müller, 2008), ale také jako
prostor, kde lze vyjadřovat sdílené hodnoty (Potůček, 2005).
Dále se podle respondentů ukázalo, že nemateriální hodnoty do určité míry
kompenzují ty materiální, což rovněž naznačuje Lu Knutsen (2012), když odkazuje k
tzv. sebeudržujícímu se mechanismu, který je v neziskových organizacích založen na
hodnotách. Na podobný aspekt rovněž upozorňuje Potůček (1997; 2005), když popisuje
přednosti občanského sektoru.
Nad rámec konceptů představených v teoretické části však můžeme pozorovat jev,
který bychom taktéž mohli označit za kompenzaci, a to vnímání práce jako zábavy a s tím
související povzbuzující atmosféru soudržnosti.
V teoretické části jsme popsali, jak již od počátku byly OS připisovány jakési vyšší
cíle, do určité míry spojené s tak vzletnými koncepty, jako je svoboda, rovnost či
solidarita. Tyto hodnoty následně „zdědil“ občanský sektor a organizace v něm a nadále ho
v reálných podmínkách OOS provázejí, jak ukázala analýza. Z analýzy tedy vyplynulo, že
hodnoty tvoří jádro OOS, s čímž souhlasí také např. Anheier (2005) či Lu Knutsen (2012).
Kromě „vyšších cílů“, jak dokládá teoretická část (zejména Hall, 1992), se však na
občanský sektor nahlíží optikou zajišťování určitých společenských a ekonomických
funkcí, a to v návaznosti na rozlišení předností a selhání jednotlivých sektorů. Tyto funkce
pak na OOS kladou jisté nároky. Jinými slovy, OOS vykonávají určité aktivity
k dosahování stanoveného poslání. Analýza ukázala, že OOS k tomu mají určitou
specifickou strukturu a strategie, které se odvíjejí od hodnot postavených do jádra OOS.
Pro dosažení určitého cíle jsou však třeba zdroje.
Z analýzy zároveň vyplynulo, že zdroje v neziskových organizacích jsou
charakteristické nedostatkem. Nedostatečné zdroje bychom mohli dát do kontextu selhání
občanského sektoru, která jsme popsali v teoretické části (Potůček, 2005; Salamon in
Muhič,

2010;

Tetřevová, 2008).

Zejména

filantropická

nedostatečnost

stvrzuje

identifikované téma nedostatečných zdrojů. Druhotným dopadem nedostatečných zdrojů, o
kterém hovoří například Potůček (2005), je mimo jiné tlak na kreativitu, inovace, ale také
efektivitu. V teoretické části již byly nedostatečné zdroje naznačeny, a to odkazem
k solidaritě uvnitř občanského sektoru (např. Anheier, 2005) a rovněž snahou o pokrytí co
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nejrozmanitější poptávky v případě teorie heterogenity poptávky. Oboje tedy směřuje
k tomu, že jsou služby v občanském sektoru poskytovány bezplatně či za nízké ceny, jak
shrnuje Potůček (2005) a jejich zdroje jsou omezené.
Můžeme také shrnout, že analýza i v tomto případě potvrdila naznačené vztahy
v teoretické části. Z tabulky obsahující ideálně-typické srovnání organizací z různých
sektorů jsme také mohli vyčíst, že zdroje jsou zajišťovány rozdílným způsobem (Anheier,
2005). Z logiky věci vyplývá, že pokud jsou zdroje zajišťovány dary, je jejich rozdělování
víceméně na libovůli dárce, ať už je jím kdokoli. Tato libovůle do určité míry způsobuje
nestabilitu a v některých případech také nedostatek zdrojů. To můžeme opět srovnat
s výsledky analytické části a charakteristickým nedostatkem zdrojů.
Zajímavá je také snaha a způsob, jakým se neziskové organizace vyrovnávají s touto
situací týkající se zdrojů. V teoretické části, která se soustředí na současnou diskuzi kolem
občanského sektoru zaznělo, že vlivem nedostatečných zdrojů v současné době reaguje
občanský sektor způsoby, které jsou souhrnně označovány jako komercionalizace a
profesionalizace (Eikenberry, Drapal Kluver, 2004; Sanders, 2012; Toepler, 2004).
Komercionalizace jako taková nebyla identifikována jako samostatné téma, ale byla
zahrnuta pod vydělení dvou typů organizací, kterými jsou lobbingové a servisní
organizace. Rozhovory tedy ukázaly, že servisní organizace mají ke komercionalizaci
tendence s tím, jak vyhledávají nové zdroje pro své aktivity. S tím souvisí vnímání
mezisektorových hranic, jelikož pak zástupci servisních organizací vnímají posouvání a
rozmělňování těchto hranic a současně ho reflektují. Dokonce jeden z respondentů uvádí,
že právní forma již představuje bezvýznamnou kategorii, která na sebe však váže určité
limity pro obě strany, tedy pro ziskovou i neziskovou, jenž oběma stranám ztěžují
soustředění na své poslání za předpokladu, že má zisková forma stejné poslání jako ta
nezisková. Nezisková forma je omezena ve svém podnikání, ta zisková zase v možnosti
čerpat případné dotace.
Takové směřování rovněž predikoval Anheier (2009), když popisoval právní změny
v této oblasti. Jak jsme si také naznačili v poznámce u této části, takové právní změny se u
nás již dějí a z rozhovorů je zřejmé, že zástupci servisních organizací o změnách v právní
oblasti také přemýšlejí. S Anheierem (2009) můžeme také srovnat jeho předpověď
komercionalizace zejména u těch organizací, které jsou poskytovateli služeb. Tento
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předpoklad byl v rozhovorech potvrzen, jak jsme si také ukázali u vydělení již zmíněných
dvou typů organizací.
Vůbec vydělení dvou typů organizací, odhalených během analýzy, odpovídá
vydělení dvou typů organizací, které představil Anheier (2005) v tabulce obsahující
ideálně-typické srovnání jednotlivých organizací. Anheier však rozlišuje servisní
organizace a členské organizace. Rozdíly mezi těmito dvěma typy organizací vnímá
Anheier, jak vyčteme z tabulky, v poslání, výstupech, vnější orientaci, cílech, struktuře,
odpovědnosti a kontrole, rozhodování a účastnících. Během analýzy byly ve výpovědích
respondentů rovněž identifikovány rozdíly mezi těmito typy organizací. Tyto rozdíly se
týkaly zejména zajišťování zdrojů – stejně jako Anheier (2005) respondenti odkazovali u
servisních organizací ke komerčním zdrojům. Dále jsme nalezli rozdíl v hierarchii, která je
u organizací poskytujících služby formálněji ustavená a více dodržována, což se shoduje
s rozdíly popsanými Anheierem (struktura, rozhodování). Rovněž lze shodně vyčíst určitý
rozdíl v motivaci, která je dle Annheiera u organizací poskytujících služby kombinací
solidární a účelové motivace. To nám také potvrdily výsledky analýzy, kdy je motivace u
servisních organizací méně intenzivní a rovněž v menší míře založená na hodnotách a
ideálech.
Oproti teoretickému pojednání o výhodách a nevýhodách komercionalizace a
potažmo stírání mezisektorových hranic nebyly respondenty reflektovány nevýhody a
negativní důsledky tohoto procesu tak, jak byly popsány v teoretické části. Respondenti
vždy zdůrazňovali důležitost poslání organizace a hodnot nad ostatními cíli. Konkrétně
byly jejich výpovědi v rozporu s teoretickým uvažováním Anheiera (2009) a Andersona a
Deese (2003) o riziku zvýraznění sociálních rozdílů vlivem komercionalizace. Takto toto
riziko popírá jeden z respondentů výrokem o tom, že pomoc člověku v nouzi je vždy
prioritou před ziskem a výnosy: „Etické je pomoct druhému člověku, který to potřebuje.
Business taky pomáhá lidem, kteří to potřebujou, ovšem za jistých pravidel, tam ty peníze
hrajou rozhodující roli. Když se to nezaplatí, tak se to nezaplatí. Kdežto my ten etos máme
jinak, protože my se snažíme tomu člověku pomoct, i když on na to nemá.“ (R5)
I když o nevýhodách komercionalizace nikdo nahlas příliš neuvažuje, výhody jsou
naopak popisovány a často vyzdvihovány. Velký důraz je respondenty kladen především
na

efektivitu. Z teoretického hlediska

je pojem efektivita

nejčastěji spojován

s ekonomickou terminologií, jelikož se efektivita většinou posuzuje z ekonomického
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hlediska maximalizace zisku (např. Fialová, Fiala, 2011). Právě ekonomická stabilita a
udržitelnost jsou důvodem, proč se neziskové organizace přiklánějí k metodám, které u
nich nebyly v minulosti tak patrné a nedostatečné zdroje k tomu jen přispívají.
Tyto důvody, spojené s efektivitou jsou také výchozím bodem v otázce
profesionality, kterou jsme identifikovali v analytické části, jak si dále ukážeme.
Z teoretické části vyplývá, že procesy profesionalizace patří vedle komercionalizace
k trendu, který napomáhá mezisektorovému rozvolňování (např. Anderson, Dees, 2003).
Profesionalizace se týká zejména centralizace moci, hierarchizace příkazů a kontrol,
formalizace činností a pravidel a specializace jednotlivých pozic i samotných činností, na
které se OOS zaměřují (Jantulová, 2003; Marada, 2005; Šťovíčková Jantulová, 2005).
Stejnou zkušenost mají respondenti, když se dostávají k tématu hierarchie, pravidel a
specializace. Na jednu stranu spekulují o vyšší hierarchii, formalizaci pravidel a vyšší
specializaci, zejména ve srovnání se ziskovým sektorem, které povětšinou vedou k větší
efektivitě celku, na druhou stranu je nepřímo upozorňováno na určitý typ tenze uvnitř
neziskové organizace tímto způsobený. Jako příklad můžeme uvést komunikaci a jazyk
organizací navenek směrem k veřejnosti. Tato tenze spočívá v otázce, zda komunikovat
navenek efektivněji, i za cenu možné ztráty určité „úrovně“ 98. Tenze a napětí, zejména
vlivem profesionalizace, popisuje v teoretické části také Marada (2005).
Vedle komercionalizace a profesionalizace je jako zdroj nejrůznějších tenzí uvnitř
občanského sektoru v teoretické části uvedena spolupráce se státem (Anheier, 2009;
Marada, 2005). Toto téma bylo rovněž identifikováno během analýzy, ačkoli bylo
zmiňováno nejčastěji ve spojitosti se specifickým jazykem neziskových organizacích
jakožto vedlejším důsledkem této spolupráce. Druhotně si však tohoto tématu můžeme
povšimnout ve spojitosti s flexibilitou, která je těmito vlivy omezována. Marada (2005)
tvrdí, že význačné rysy občanského sektoru, jako je pružnost, pohyblivost a kreativita, jsou
pohlcovány zejména spoluprací se státem, což výsledky tohoto výzkumu částečně
naznačují. Vysoká flexibilita, čili pružnost, však není jednoznačně určována jako znak
neziskového sektoru, těchto poloh je u flexibility jako specifika neziskového sektoru
vícero.
Téma napětí uvnitř organizací vlivem procesů profesionalizace a komercionalizace,
které jdou často proti etosu neziskových organizací, se ukázalo během rozhovorů jako
98

Zde je myšlena určitá informační a obsahová kvalita informací, které jsou komunikovány.
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velmi významné. Jakási rozvolněnost, neformálnost a silný hodnotový základ jsou často
v rozporu s tendencemi, které mají za cíl zefektivnit, celkově zrychlit a zkvalitnit aktivity
organizace. V návaznosti na to se pak řeší, jak si zachovat pozitiva, která přitahují do
neziskových organizací mnoho motivovaných, nadšených a obětavých lidí a přitom být
schopný stabilně a udržitelně fungovat i v konkurenčním prostředí.
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6. ZÁVĚR
Tato diplomová práce měla za cíl odhalit specifika neziskového sektoru ve srovnání
se ziskovým sektorem z pohledu účastníků programu RJ. Tento cíl můžeme interpretovat
jako snahu o pochopení specifik neziskového sektoru v kontextu ziskového sektoru
současné doby, která do určité míry klade na neziskový sektor nové nároky, s jimiž se
neziskové organizace musejí vypořádat a mnohdy se jim také přizpůsobit. K dosažení cíle
bylo využito metody zakotvené teorie.
Diplomová práce byla strukturována do čtyř částí – teoretické, metodologické,
analytické a diskuze. V teoretické části jsme postupovali od obecných konceptů po ty
konkrétnější. V případě této práce jsme začali nejširším pojmem OS, a to prvními
představami o ní, protože právě ty tvoří základní kámen, na kterém staví další vymezení.
Následovalo současné vymezení OS. Konkrétnějším pojmem je občanský sektor, který byl
vymezen i ve srovnání s ostatními sektory. Občanský sektor tvoří OOS, které jsme tedy
rovněž vymezili. Nechyběly ani teorie týkající se vzniku a existence OOS. Na závěr byla
představena současná diskuze o předkládané tématice, se zaměřením na profesionalizaci a
komercionalizaci. Druhá část, metodologická, zachytila zvolené metodologické postupy,
popsala a odůvodnila metody vybrané k zodpovězení výzkumné otázky a objasnila
jednotlivé kroky týkající se tohoto výzkumu. Analytická část prezentovala výsledky
analýzy, které byly diskutovány v poslední části, tj. diskuzi.
Výsledky výzkumu odhalily specifika neziskového sektoru, kterými jsou etos,
motivace, zdroje, hierarchie, pravidla, efektivita, flexibilita, jazyk a profesionalita. Etos
neziskových organizací, který představuje centrální kategorii, je tvořen třemi principy, a to
principem demokracie, humanismu a chaosu. Pokud tato specifika uvedeme do
vzájemných souvislostí, pak etos spolu s motivací představuje hodnotové jádro, na které
dále navazuje struktura organizace, tvořená hierarchií a pravidly, a také strategie
organizace, tvořená efektivitou a flexibilitou. Kontextem pro toto složení jsou zdroje a
profesionalita, vedlejším produktem je jazyk. Rovněž byly odhaleny dva základní typy
neziskových organizací, kterými jsou organizace poskytující sociální služby a lobbingové
organizace. Popsaná specifika platí primárně pro lobbingové organizace, organizace
poskytující sociální služby se v některých aspektech odchylují, a to v případě specifik
motivace, hierarchie a efektivity.
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Etos lze zjednodušeně označit za konání dobra a v konkrétní podobě je znázorněn
prostřednictvím jeho třech principů. Princip demokracie odkazuje zejména ke dvěma
pilířům, na kterých se zakládá: rovnosti a diskuzi. Princip humanismu se opírá o úctu a
respekt k druhým lidem. Princip chaosu představuje absenci pevného řádu, který podporuje
u neziskových organizací volnost a neformální atmosféru. K hodnotové složce, jak jsme si
uvedli výše, ještě náleží motivace. Motivace je charakteristická svou intenzitou, jelikož je
motivace velmi silná a zakládá se na interních ideálech a hodnotách aktérů v neziskových
organizacích.
Strukturu organizace lze obecně pojmenovat jako mocenskou složku. Hierarchie
v neziskových organizacích je charakteristická homogenitou moci, která odkazuje
k principu chaosu a demokracie. Homogenita moci tak naznačuje nízkou úroveň
hierarchického řízení a rovněž nízkou kontrolu a dozor. Pravidla charakterizujeme jako
nepsaná, volná a neformální a jsou upozaděna posláním organizace. Pravidla tak opět
odkazují k principu chaosu a formou přijetí také k principu demokracie.
Pro zdroje v neziskových organizacích je příznačný jejich nedostatek a tento
nedostatek je do určité míry kompenzován, a to například orientací na hodnoty a ideály
prostřednictvím motivace. Nositelem profesionality je profesionál, který vykonává práci
odborně, důsledně a precizně. Součástí profesionality je specializace, která je vnímána jako
znak ziskového sektoru. Jazyk je charakterizován určitou uzavřeností, složitostí a
obsáhlostí.
Pod strategii lze zahrnout efektivitu a flexibilitu. Efektivita se odvozuje od poměru
vstupů (zdrojů) a výstupů (cílů). Cíle jsou popsané jako nehmatatelné, dlouhodobé,
nedokonavé a obtížně kvantifikovatelné, a tak obtížněji stanovitelné a dosažitelné. Spolu s
nedostatečnými zdroji způsobují nižší efektivitu na jedné straně, která je však vyvažována
silnou motivací na straně druhé. Flexibilita v neziskových organizacích je spíše vyšší a
konkrétně se týká otázek přizpůsobení se novým typům zdrojů a s tím spojenou
mezisektorovou flexibilitou a flexibilitou termínů.
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8. SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ
Dárcovství – jedná se o formu dobročinné pomoci, která je zastoupená darem ve formě
peněz či věci. Na míru dárcovství má vliv vzdělání, věk, výše příjmu a vyznání
(Pospíšilová, 2010).
Dobrovolnictví – „je svobodně zvolená práce pro druhé bez nároku na finanční odměnu“
(Pospíšilová, 2010: 125). Je tedy charakteristické následujícími znaky: 1) bez nároku na
odměnu, tj. neplacené; 2) je nepovinné a nevynucené, tj. ze svobodné vůle; 3) je ve
prospěchu druhých (Pospíšilová, 2010).
Filantropie – „znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží a
času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu“ (Koalice, 2014).
Charita – „je výraz pro dobročinnost, praktickou lásku k bližnímu podle křesťanských
představ. Původně šlo zejm. o almužny, resp. bezplatnou péči pro chudé, nemocné apod.“
(Petrusek, 1996: 401).
Sociální ekonomika – může být popsána jako část národního hospodářství, který je tvořen
soukromými ekonomickými subjekty, které se však od těch ziskových odlišují orientací na
sociální a environmentální cíle v konkrétním místě. Překrývají se s OOS, ale nepatří sem ty
OOS, které nevykonávají ekonomickou činnost. Subjektem sociální ekonomicky je
sociální podnik (Dohnalová, 2009).
Sociální kapitál – jedná se o soubor vztahů a vazeb, které jsou využívány k naplňování
různých záměrů. Lidé si během sdružování upevňují důvěru k druhým, vazby i vědomí
solidarity a pocit závazku vůči jednotlivcům i celému společenství. Rozlišujeme dvojí
význam sociálního kapitálu – individuální (soukromý statek každého jednotlivce) a
kolektivní (veřejný statek). Stejně tak existují dva typy sociální kapitálu – svazující, který
poskytuje vnitroskupinovou solidaritu, a přemosťující, který pozitivně ovlivňuje celou
společnost, posiluje celospolečenskou solidaritu a zmírňuje konflikty mezi různými
skupinami (Skovajsa, 2010).
Sociální podnikání - zahrnuje široké množství konceptů, které v našem prostředí ještě
nejsou jednotně ukotveny a vymezeny. Sociálnímu podnikání je významově nadřazena
sociální ekonomika, kterou jsme popsali výše (Dohnalová, 2009).
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9. PŘÍLOHY
9.1. Seznam kategorií pro druhé kolo rozhovorů

MOTIVACE
FINANCE
EFEKTIVITA
CÍLE
IDEÁLY
DISKUZE
AUTORITA
PRAVIDLA
FLEXIBILITA
PRAVOMOCE
CÍLOVÁ
SKUPINA
HUMANISMUS
ETOS
NEEFEKTIVITA
HIERARCHIE
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SPECIALIZACE
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10. SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK A SCHÉMAT
Tabulky
Tabulka 1: Sociokulturní přístup k OS
Tabulka 2: Přednosti jednotlivých sektorů a jejich uplatnění v různých úlohách
Tabulka 3: Ideálně-typické srovnání jednotlivých typů organizací
Tabulka 4: Přehled funkcí občanského sektoru
Tabulka 5: Klasifikace institucionálních sektorů v České republice
Tabulka 6: Úrovně analýzy v ZT

Schémata
Schéma 1: Pestoffův trojúhelník: členění národního hospodářství dle V. Pestoffa
Schéma 2: Funkce občanských organizací podle společenských subsystémů
Schéma 3: Schéma jednotlivých vrstev - specifika neziskového sektoru
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11. SEZNAM ZKRATEK A SYNONYM
Zkratky
CSR – společenská odpovědnost firem
EPO - evidované právnické osoby církví a náboženské společnosti
GP – grantový program
NOZ – Nový občanský zákoník
OS – občanská společnost
OOS – organizace občanské společnosti
OPS – obecně prospěšná společnost
RJ – Rok jinak
ZT – zakotvená teorie

Synonyma
Lobbingové organizace = zájmové organizace
Občanský sektor = neziskový sektor
Organizace občanské společnosti = neziskové organizace
Servisní organizace = organizace poskytující sociální služby
Stát = státní sektor = veřejný sektor
Trh = tržní sektor = komerční sektor = business = soukromý sektor
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