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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 – STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR: POVAHA 

PROFESIONALIZACE 

 

Otázky úvodní, zaměřené na zjištění obecných charakteristik respondenta 

Jak dlouho jste v této neziskové organizaci zaměstnán? 

Na jaké pracovní pozici nyní působíte? 

Jaká je náplň Vaší práce? 

Jak se Vaše role v této neziskové organizaci vyvíjela? 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? v jakém oboru? 

Kolik Vám je let? 

 

Otázky zaměřené na profesní dráhu 

Popište prosím Vaši profesní dráhu. 

Na jakých pracovních pozicích jste pracoval?  

V jaké oblasti organizace, ve kterých jste pracoval/a, působily? 

Do jakého sektoru organizace spadala? 

 Tržní sektor 

 Veřejný sektor 

 Neziskový sektor 

Jak jste byl/a v zaměstnání spokojený? 

Popište prosím profesní dráhu Vašich kolegů. 

 

Otázky zaměřené na dobrovolnickou dráhu 

Předtím, než jste začal/a pracovat v této organizaci, účastnil/a nebo podílel/a jste se na 

aktivitách organizovaných neziskovými organizacemi? 

 Ano 

 Ne 

(Pokud ano) 

V jaké roli jste se těchto aktivit účastnil/a? 

 Jako dobrovolník 

 Jako účastník/klient  

 Jako doprovod 
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O jaké konkrétní neziskové organizace šlo? 

(Pokud byl dobrovolníkem) 

Proč jste se rozhodl/a pro zaměstnání v neziskové organizaci? Co Vás vedlo k práci 

v neziskové organizaci? 

Bylo Vaše zaměstnání v neziskové organizaci logickým vyústěním Vaší dobrovolnické 

kariéry? 

(Pokud nebyl dobrovolníkem) 

Proč jste se rozhodl/a pro zaměstnání v neziskové organizaci? Co Vás vedlo k práci 

v neziskové organizaci? 

(Otázky zaměřené na dobrovolnickou kariéru zaměstnanců) 

Mají Vaši kolegové zkušenost s dobrovolnickou prací? 

(Pokud ano) 

Z jaké organizace? 

  



 3  

PŘÍLOHA Č. 2 – OSNOVA POLOSTRUKTUROVANÉHO ROZHOVORU 

(PROCES, ÚROVEŇ A DŮSLEDKY PROFESIONALIZACE) 

Rozhovor byl veden se zástupcem vedení neziskové organizace. 

 

Otázky zaměřené na personální stav v organizaci 

Kolik má organizace celkem členů? 

Kolik máte zaměstnanců? 

Na jakých pozicích pracují? 

Jaké výhody a nevýhody spatřujete v zaměstnávání zaměstnanců? 

Kolik máte dobrovolníků? 

Jaké výhody a nevýhody spatřujete v zapojování dobrovolníků? 

Jakým způsobem obsazujete volné pracovní pozice (primárně z řad dobrovolníků, až 

následně externími uchazeči nebo ihned externími uchazeči)? 

Plánujete v následujícím roce vytvořit nová pracovní místa? 

 

Otázky zaměřené na význam profesionalizace 

Jak rozumíte pojmu profesionalizace neziskových organizací? 

Jak se liší neprofesionalizovaná nezisková organizace od profesionalizované? 

Je podle Vás profesionalizace neziskových organizací přínosem? Proč? 

Vidíte v profesionalizaci neziskových organizací nějaké nevýhody, rizika? 

Označil/a byste tuto neziskovou organizaci za profesionalizovanou? 

 

Otázky zaměřené na proces profesionalizace 

Jak vypadala tato organizace v době, kdy ještě fungovala jako neprofesionalizovaná?  

Kdy se tato nezisková organizace začala profesionalizovat? 

Popište vývoj organizace. Můžete identifikovat momenty profesionalizace organizace?  

Je v této organizaci ještě prostor k další profesionalizaci? Vnímáte další profesionalizaci 

organizace jako přínosnou?  

Co je důvodem k další profesionalizaci? 

Jakým směrem se podle Vás bude organizace v budoucnu ubírat? 
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Otázky zaměřené na úroveň profesionalizace 

Do jakých oblastí se profesionalizace promítla?  

Řízení 

Má organizace písemně definované poslání a hodnoty? 

Má Vaše organizace v písemné formě: 

 Strategický plán 

 Poslání, vize 

 Základní hodnoty 

 Konkrétní strategické úkoly s termíny a odpovědnostmi 

 Kultura organizace 

 Organizační struktura 

 Provozní náležitosti 

 Charakteristika klientů a popis služeb 

 Zásady/koncepce finančního řízení 

 Zásady/koncepce fundraisingu 

 Zásady/koncepce práce s dobrovolníky 

 Zásady/koncepce PR a marketingu 

 Zásady/koncepce vedení a řízení lidí 

Jsou zaměstnanci/dobrovolnici s posláním, hodnotami, strategickým plánem a cíli 

organizace seznámeni? 

Financování 

Jaké jsou Vaše zdroje financování? 

Kolik zaměstnanců a na jakých pozicích v souvislosti s financováním zaměstnáváte? 

Personální řízení 

Kdo má na starosti nábory a výběr zaměstnanců? 

Jaké kanály využíváte pro oslovování uchazečů o zaměstnání/dobrovolnictví? 

Podstupují zaměstnanci vstupní školení?  

Nabízíte zaměstnancům možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání (semináře, workshopy, 

výměnné stáže atd.)? 

Je zaměstnancům poskytována zpětná vazba? Pravidelně? Jakou formou (např. hodnotící 

pohovor)? 

Je ke každé pozici vytvořen popis práce? 

Profesionalizace dobrovolnictví 

Má Vaše organizace vyhrazeného zaměstnance (koordinátora) pro práci s dobrovolníky? 
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Jak probíhá nábor dobrovolníků? 

Absolvují dobrovolníci vstupní školení? 

Uzavíráte s dobrovolníky smlouvy? 

Je dobrovolníkům poskytována zpětná vazba? Pravidelně? Jakou formou (např. hodnotící 

pohovor)? 

Uzavíráte s dobrovolníky smlouvy? 

Komunikace s veřejností 

Kdo má na starosti komunikaci s veřejností? 

Jakými kanály komunikujete? 

Je nějaká oblast, kterou jsme vynechali? 

Je nějaká oblast, kam se naopak profesionalizace nepromítla? Proč? 

 

Otázky zaměřené na strategie jednání profesionálů a dobrovolníků 

Liší se podle Vás priority Vašich zaměstnanců od priorit dobrovolníků? Jak? 

Jaký je Váš názor na současné fungování organizace? 

Jak byste chtěl/a, aby organizace v budoucnu fungovala? 

Jsou názory profesionálů a dobrovolníků na fungování organizace různé? 

 

Otázky zaměřené na důsledky profesionalizace 

Ovlivnila profesionalizace nějakým způsobem 

 Směřování organizace? Jakým směrem? 

 Hodnoty a cíle organizace? 

 Práci a vztahy s klienty? 

 Organizační strukturu (dělbu a náplň práce, hierarchickou strukturu, vymezení 

pravidel a povinností)? 

 Vztahy a atmosféru v organizaci (formální vs. neformální vztahy, demokratické 

klima atd.)? 

 Přístup k pracovníkům? 

Jak byste celkově zhodnotil/a proces profesionalizace ve Vaší neziskové organizaci? Co 

organizaci profesionalizace dala a vzala? 

 

 


