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Abstrakt
Diplomová práce Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými
nevládními neziskovými organizacemi má za cíl zjistit, jaké faktory ovlivňují alokaci
financí na projekty rozvojové spolupráce pocházející ze soukromých zdrojů. Práce
vychází ze dvou diskursů - humanitárního a rozvojového, jejichž základem je teorie
konstruktivismu. Práce používá údaje z roku 2013 pocházející od českých nevládních
neziskových organizací působících se svými projekty rozvojové spolupráce celkem ve
34 zemích. K dosažení cílů práce byla použita metoda regresní analýzy. První
kapitola se zabývá teorií rozvoje a představuje teorii konstruktivismu společně
s oběma diskursy. Druhá kapitola přibližuje ukotvení nevládních neziskových
organizací věnujících se rozvojové problematice v České republice. Třetí kapitola
představuje jednotlivé vysvětlované i vysvětlující proměnné a jejich deskriptivní
charakteristiky. Ve čtvrté kapitole je provedena empirická analýza modelů, jsou
prezentovány výsledky modelů a jejich testování. Odhadnuté výsledky modelů
potvrzují humanitární hypotézu, že alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze
strany nevládních neziskových organizací je vyšší v těch zemích, jejichž úroveň
chudoby je vyšší. Rozvojová hypotéza není potvrzena, naopak alokace zdrojů na
rozvojovou spolupráci ze strany nevládních neziskových organizací je nižší v těch
zemích, kde lze odůvodněně očekávat její účelné využití.

Abstract
Master thesis called Factors Determining the Allocation of Czech NGOs´
Development Assistance Projects aims to find out what are the factors that
determine the allocation of development assistance projects funded from private

sources. The study is based on the humanitarian and development discourses that
both have their origins in the constructivist theory. The study uses data from the
year of 2013 provided by Czech NGOs that work in total of 34 countries. In order to
achieve its aim, the master thesis uses a method of regression analysis. The first
chapter provides a broader overview of the theory of development and presents
the constructivist theory with both discourses. The second chapter explains the
anchoring of Czech NGOs engaged in the field of the development assistance. In the
third chapter, dependent and independent variables are introduced alongside with
their descriptive characteristics. The fourth chapter provides tests and the empirical
analysis of the models. The estimated results of both models confirm the
humanitarian hypothesis, which states that the allocation of resources for
development assistance projects by NGOs is greater in countries with a higher
poverty level. The development hypothesis is, however, disproved and it can be
concluded that the level of democracy and corruption does not have any effect on
the size of resource allocation for development assistance projects.
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Úvod
Kondicionalita rozvojové pomoci je ožehavou otázkou mezinárodních vztahů
posledních dvaceti let. Rozvojové pomoci se věnují nejen jednotlivé státy v rámci
své bilaterální pomoci, ale i velké mezinárodní organizace a v neposlední řadě i
neziskový sektor. Důvody pro poskytnutí pomoci nejchudším zemím světa se mohou
značně odlišovat v závislosti na statusu donora. V případě České republiky mezi
hlavní deklarované cíle oficiální rozvojové pomoci často patří podpora demokracie
nebo snižování chudoby, determinantem finální teritoriální alokace prostředků,
mohou být ale i bezpečnostní a ekonomické cíle.1 Naopak nevládní neziskové
organizace jsou společensky často považovány za altruisticky smýšlející aktéry,
jejichž hlavním cílem je snižování chudoby ve světě, a které nejsou vázány
mezinárodními povinnostmi. Altruistický přístup může kořenit ze dvou paradigmat.
První spadá do tzv. humanitárního diskursu postaveném na normativním závazku,
tedy sloužit nevyspělým a opominutým společnostem, resp. poskytovat pomoc
lidem v tísni. Druhým přístupem je tzv. rozvojový diskurs, zaměřený na základní
příčiny chudoby a udržitelného dlouhodobého rozvoje. Zatímco humanitární diskurs
tvrdí, že alokace prostředků rozvojové pomoci by měla být úzce zaměřena na
objektivní potřebu přijímací země, rozvojový diskurs naopak navrhuje, aby alokace
prostředků byla směřována tam, kde bude efektivně využita, tedy do zemí se
stabilním politickým (institucionálním) systémem.2
Téma teritoriální alokace rozvojové pomoci není v České republice zatím příliš
probádané. Mezinárodní akademická obec se v této oblasti spíše zabývá komparací
oficiálních vládních toků rozvojové pomoci nebo teritoriální distribucí pomoci
velkými multilaterálními institucemi jako je Světová banka. Existuje ovšem málo
studií věnujících se alokaci soukromé pomoci ze strany nevládních neziskových
1

Opršal Z., Krylová P. (2010) Territorial aspects of development assistance of the Visegrad countries:
Teritoriální aspekty zahraniční rozvojové spolupráce zemí Visegrádské skupiny. In: XXII. sjezd České
geografické společnosti. Ostrava: Universitas Ostravienis, s. 812-817.
2
Büthe T., Major S., de Mello E Souza A. (2012) The Politics of Private Foreign Aid: Humanitarian
Principles, Economic Development Objectives, and Organizational Interests in NGO Private Aid
Allocation. International Organization, Fall 2012, str. 571–607
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organizací. Ač v českém prostředí můžeme najít pokusy zmapovat tuto tématiku,
většinou se jedná o práce vedené kvalitativními metodami. Téma diplomové práce
tedy bylo vybráno za účelem poskytnutí podrobného rozboru teritoriální alokace
projektů rozvojové spolupráce ze strany českých nevládních neziskových organizací
z hlediska výše zmíněných diskursů, založeného na originálním souboru dat, který
zatím v České republice chybí. Výsledky zkoumání tedy lze využít jak pro potřeby
neziskového sektoru a pro seznámení české veřejnosti s touto tématikou, tak pro
účely akademického výzkumu, který zatím v této oblasti nedošel k jednoznačnému
závěru. Práce byla vedena kvantitativní metodou, protože porovnání dat objemu
pomoci poskytované jednotlivým rozvojovým zemím a srovnání jejich charakteristik
k této formě přímo vybízí. I přes to, že kvantitativní analýza může být ochuzena o
zajímavá kvalitativní data, autorka se domnívá, že vzhledem ke komparaci tohoto
typu dat vyžadoval výzkum statistické argumenty.
V jakých zemích alokují české nevládní neziskové organizace projekty
rozvojové spolupráce a na základě čeho se rozhodují? Vychází jejich rozhodnutí
z etických předpokladů opírajících se o humanitární diskurs, nebo je jejich pomoc
podmíněna dalšími faktory, jako je například úroveň demokracie v zemi a její
institucionální prostředí? Podle Tima Bütheho, jehož článkem se tato práce
inspirovala, se „etika povinnosti“ snoubí s logikou teorie konstruktivismu. Mezi její
hlavní principy patří nestrannost, neutralita a nezávislost. Naopak rozvojový diskurs
přichází s tématem kondicionality a následné efektivity pomoci. Kdy pravděpodobná
efektivita a úspěch pomoci jsou hlavními determinanty alokace pomoci.3 Cílem
práce bylo zjistit, jaké faktory ovlivňují alokaci projektů rozvojové spolupráce
českými nevládními neziskovými organizacemi. Oblastí zájmů jsou země přijímající
rozvojovou pomoc ze strany nevládních neziskových organizací sdružených v rámci
platformy FoRS a dalších menších organizací. Tyto organizace se v rámci svých
projektů rozvojové spolupráce angažují v různých zemích světa téměř na všech
světových kontinentech. Jedná se o země definované Výborem pro rozvojovou
spolupráci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tj. nejméně rozvinuté
3

Büthe T. (2012)
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země, země s nízkými příjmy, země s nižšími středními příjmy a země s vyššími
středními příjmy.4 Zkoumané období vychází z roku 2013 a to z důvodu aktuálnosti a
náročnosti ve sběru dat. Cílem práce bylo otestovat tyto hypotézy:

1) Alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze strany nevládních neziskových
organizací je vyšší v těch zemích, jejichž úroveň chudoby je vyšší.

2) Alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze strany nevládních neziskových
organizací je vyšší v těch zemích, kde lze odůvodněně očekávat její účelné využití.

Pojem rozvojová spolupráce či rozvojová pomoc jsou často zaměňované
pojmy. Práce je úzce zaměřena na projekty rozvojové spolupráce mimo výdaje na
humanitární pomoc. Humanitární pomoc podle některých představuje aktivity,
které přímo reagují na vzniklou humanitární krizi. Katastrofy humanitárního
charakteru jsou podle Červeného kříže a organizace Červeného půlměsíce ty, které
jsou způsobeny přírodními nebo lidskými faktory, případně jejich kombinací. Patří
sem například potravinová bezpečnost, epidemie, konflikty aj.5 Často se tedy jedná
o jednorázovou pomoc krátkodobého charakteru. Vzhledem k tomu, že práce
sleduje trendy v dlouhodobém poskytování finančních prostředků ze strany NNO,
bylo zapotřebí vyřadit z celkových zaslaných obnosů finanční částky vynaložené
právě na humanitární pomoc, které by představovaly extrémní hodnoty.6 Z tohoto
důvodu pracují data představující závislou proměnnou s finančními obnosy na
projekty rozvojové spolupráce zahrnující oficiální sektorové rozdělené zahraniční
rozvojové spolupráce, tj. životní prostředí, zemědělství, sociální rozvoj (vzdělávání,
sociální a zdravotnické služby), ekonomický rozvoj (včetně energetiky), podpora
demokracie, lidských práv a společenské transformace.7 Vzhledem k tomu, že cílem

4

OECD. 2012a, Seznam zemí přijímajících ODA
Definice humanitární krize, IFRC (2015)
6
MZV ČR. 2010a: Stejně tak zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci
poskytované do zahraničí, který byl přijat v roce 2010, definuje rozvojovou spolupráci a odlišuje ji od
pomoci humanitární.
7
MZV ČR. 2010b
5
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práce bylo analyzovat pouze rozhodování soukromých dárců, finanční částky na
projekty rozvojové spolupráce jsou oproštěny od financí z veřejných zdrojů
(vnitrostátních a zahraničních).
Data pro závislou proměnnou „míra pomoci“, byla shromážděna výzkumem
mezi nevládními neziskovými organizacemi sdružujícími se v platformě FoRS. Mezi
organizacemi bylo provedeno náročné dotazníkové šetření zaměřené na získání
informací o finančních darech od soukromých dárců. Bylo zapotřebí zjistit konkrétní
alokované částky do jednotlivých zemí rozvojové spolupráce oproštěné od
veřejných zdrojů a využité pouze na projekty rozvojové spolupráce. Tato data
nejsou běžně k dispozici na webových stránkách organizací ani v jejich výročních
zprávách. U velkých organizací věnujících se humanitární asistenci i projektům
rozvojové spolupráce ve větším počtu zemí, bylo nutné oslovit finanční oddělení pro
nahlédnutí do interních statistik organizace a finančních zpráv roku 2013. Autorka
tedy pracovala s novým a originálním souborem dat. Z celkem 52 oslovených
organizací byla získána potřebná data od 17 organizací. Data pro jednotlivé
nezávislé proměnné vyjadřující úroveň chudoby (HDP na hlavu, Index lidského
rozvoje a Multidimenzionální index chudoby) vychází z databáze Světové banky
nebo reportů lidského rozvoje OSN. Jako indikátory měření institucionální kvality a
kvality vládnutí pro vyjádření pravděpodobnosti efektivity rozvojové pomoci byly
vybrány index kontroly korupce Světové banky, index korupce organizace
Transparency International a měřítko úrovně demokracie dle Freedom House a
Světové banky. Data pro kontrolní proměnné, jako je „počet obyvatel“ a „rozloha
státu“ byla převzata též z databáze Světové banky. Data k binární proměnné „válka“
pochází z databáze univerzity v Uppsale. Mezi kontrolní proměnné byla také
zařazena proměnná „vzdálenost“, resp. geografická blízkost mezi hlavními městy a
proměnná „katastrofa“. Proměnná „prioritní země“ pochází z údajů Ministerstva
zahraničí ČR o prioritních zemích české zahraniční rozvojové spolupráce.
Obecně se literatura zkoumající rozvojovou pomoc zabývá spíše než
finančními toky pomoci z neziskové sféry oficiální rozvojovou pomocí (ODA), kterou
poskytují vlády jednotlivých států. I přes to, že existuje řada komparativních studií

4

zabývajících se otázkou, co je determinantem alokace vládní pomoci do zahraničí,
názor akademické obce je nejednoznačný. Lumsdaine, zabývající zahraniční pomocí
v kontextu morálních otázek mezinárodních vztahů, například tvrdí, že směr pomoci
není ovlivněn politickými a ekonomickými zájmy států, a že podnět pro zasílání
pomoci nejchudším zemím světa byl v době studené války a stále je především
etického a humánního charakteru: „Zahraniční pomoc byla přes čtyřicet let
významným finančním tokem nejméně rozvinutým zemím, přesahující investice
nadnárodních firem…Jedna třetina pomoci sloužila ke komerčním, koloniálním a
strategickým cílům. Ovšem většina zahraniční pomoci byla založena na
humanitarismu a vnímání světa jako vzájemně provázaného společenství.“ 8 Základní
otázkou je podle Lumsdaina, zda morální vize a závazky světového společenství
mohou určovat formu globálního systému, což je ovšem podle něj analytickými
teoriemi zabývajícími se mezinárodní politikou často opomíjené téma. Některé
studie zabývající se kondicionalitou pomoci naopak tvrdí, že ODA opravdu
nesměřuje do zemí, které to nejvíce potřebují a které mají přijatelné politické,
institucionální a ekonomické podmínky.9 Zároveň i přes predikci humanitárního
diskursu, že pomoc by měla směřovat do nejchudších zemí světa bez ohledu na
podmínky dobrého vládnutí, podle některých ani hospodářská úroveň přijímací
země není hlavním determinantem alokace pomoci.10 Naopak, řada studií uvádí, že
to jsou právě ekonomické a politické zájmy donorů, které mají významnější slovo ve
směřování bilaterální rozvojové pomoci.11
Na to, zda pomoc nevládních neziskových organizací následuje stejnou logiku
jako ODA, se doposavad snažilo odpovědět podstatně méně studií. Se zajímavou
teorií přichází právě článek Tima Bütheho vydaného v roce 2012 v časopise

8

Lumsdaine, David Halloran (1993). Moral Vision in International Politics. The Foreign Aid Regime
1949-1989. Princeton University Press
9
Dreher, Axel, Peter Nunnenkamp, Susann Thiel and Rainer Thiele, 2012, Aid Allocation by German
NGOs: Does the Degree of Public Refinancing Matter? World Economy 35, 11: 1448-1472.
10
Apodaca, C. and Stohl M. (1999) United States Human Rights Policy and Foreign Assistance.
International Studies Quarterly (43)1: 185–98
11
Alesina, Alberto, and David Dollar (2000) Who gives foreign aid to whom and why?.Journal of
Economic Growth 5(1): 33-63.
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International Organization.12 Büthe a další po provedení řady statistických analýz
finančních záznamů čtyřiceti největších amerických nevládních neziskových
organizací věnujících se rozvojové pomoci přichází na to, že je to právě tzv. „etika
povinnosti“ obsažená v humanitárním diskursu, která předurčuje chování organizací
a následnou alokaci pomoci. S tímto tvrzením souhlasí i Kochova studie 61
nevládních neziskových organizací zemí OECD (Koch 2003). Naopak pravděpodobná
efektivita pomoci závislá na sociálních a politických podmínkách přijímací země
nevede organizace k větší alokaci pomoci. Jiné studie nahlíží na motivaci organizací
z pohledu prioritní země. Podle nich dochází k tomu, že nevládní neziskové
organizace ve směřování pomoci spíše zrcadlí oficiální rozvojovou pomoc, resp.
zájmy států než skutečnou potřebu přijímací země.13 Vzhledem k užšímu vymezení
tématu této diplomové práce, pracovala analýza s otázkou prioritní země
nevládních neziskových organizací jen částečně a to zařazením jejího vlivu jako
kontrolní proměnné v podobě „prioritní země“ zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Výsledky analýzy diplomové práce podporují predikci humanitární
hypotézy, tj. že alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze strany nevládních
neziskových organizací je vyšší v těch zemích, jejichž úroveň chudoby je vyšší. Za
účelem otestování humanitární hypotézy bylo vytvořeno několik modelů
obsahujících různé indikátory chudoby, jejichž koeficienty naznačují, že čím
chudší je země, tím větší je podíl alokace pomoci v dané zemi na rozpočtu
organizace. Naopak test rozvojové hypotézy předpokládající podmíněnost
pomoci naznačuje, že české NNO ve směřování toků financí na projekty rozvojové
spolupráce pocházející od soukromých dárců nezohledňují míru korupce, resp.
kvalitu demokracie dané země. Výsledky analýzy tedy podporují studie Bütheho a
Kocha. Zajímavostí je, že u všech modelů je signifikantní proměnná “prioritní
země“. České NNO v roce 2013 alokovaly více financí na projekty rozvojové
12

Büthe T., Major S., de Mello E Souza A. (2012) The Politics of Private Foreign Aid:
Humanitarian Principles, Economic Development Objectives, and Organizational Interests in NGO
Private Aid Allocation. International Organization, Fall 2012, str. 571–607
13
Edwards, M., and D. Hulme (1996). Too Close for Comfort? The Impact of Official Aid on
Nongovernmental Organizations. World Development 24 (6): 961-973 a Koch D. J., Dreher A.,
Nunnenkamp P., Thiele R. (2008) Keeping a Low Profile: What Determines the Allocation of Aid by
Non-Governmental Organizations? Kiel Institute for the World Economy

6

spolupráce mimo prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce.
Koeficienty proměnné „prioritní země“ ve všech modelech naznačují, že podíl
alokace v dané zemi na rozpočtu organizace je v průměru o 70 % vyšší
v neprioritních zemích ZRS ČR. Vysvětlením může být fakt, že jsou to právě
projekty v prioritních zemích, které jsou financovány především z veřejných
zdrojů.

Lze se tedy domnívat, že do určité míry jsou rozvojové projekty

financované ze soukromých zdrojů nezávislé na oficiální zahraniční politice ČR.
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první
části jsou představeny oba diskursy humanitární a rozvojový a s tím spojené
teorie. Druhá část se zabývá rolí českých nevládních neziskových organizací a
vývojem zahraniční rozvojové spolupráci ČR. Třetí část práce popisuje data, které
práce využívá se zaměřením na jejich zdroje a deskriptivní charakteristiky. Čtvrtá
část představuje statistický model a následně jsou interpretovány výsledky
tohoto modelu.
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1. Teorie rozvoje
Mezinárodní programy zaměřené na snižování chudoby ve světě obsahují
mnoho podob pomoci. Patří sem oficiální bilaterální pomoc jednotlivých států,
granty, technická asistence, multilaterální pomoc nadnárodních institucí i pomoc
nevládních neziskových organizací. Díky praxi, zkušenostem a prostředí, ve
kterém fungují, jsou NNO někdy chápány jako efektivnější poskytovatelé pomoci
než státní agentury. Efektivita oficiální rozvojové pomoci bývá tématem
akademických diskuzí, které tuto formu pomoci často pojmenovávají jako
politicky, ekonomicky či jinak strategicky zaměřenou.14 NNO jsou naopak
považovány za altruisticky smýšlející aktéry, které mají blíže k chudým a jejichž
pomoc je oproštěna od vedlejších politických či obchodních záměrů a je tak
objektivně zaměřena na ty země, které ji nejvíce potřebují.
Kvantitativní význam v podobě množství finančních toků ze strany NNO je
neméně důležitý. Vlády států zemí OECD si uvědomují roli NNO v rozvojové
problematice a čím dál tím více toků oficiální pomoci směřuje právě skrze NNO. V
roce 2011 byla jedna pětina (20,5%) celkové oficiální rozvojové pomoci
členských zemí DAC poskytnuta skrze NNO15 a 15 krát více ODA pak bylo
poskytnuto nevládním neziskovým organizacím sídlícím v členských státech DAC
než organizacím v rozvojových zemích.16 Co se týče soukromých zdrojů, ze
kterých NNO čerpají, ty jsou stále na vzestupu. V roce 2005 tvořily soukromé
zdroje celých 60% z odhadovaného celkového rozpočtu 26,9 miliard dolarů všech
mezinárodních NNO.17
Kromě nemalých částek vyplývajících ze soukromých finančních zdrojů
NNO je významným jmenovatelem i celkový nárůst v počtu organizací věnujících
se rozvojové pomoci a jejich význam. Werker a Ahmed dokonce tvrdí, že se NNO
nachází uprostřed „tiché“ revoluce a v tomto kontextu poukazují na to, že je na
NNO často nahlíženo jako na organizace, které jsou zavázány k „dělání dobré
14

Alesina, Alberto, and David Dollar (2000)
OECD. 2013
16
Ibid, s. 9
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věci“, zatímco ponechávají stranou zisk a politiku.18 Edwards a Hulme podotýkají,
že NNO jsou charakterizovány jako nové „favorizované dítě“ oficiálních
rozvojových agentur a jsou proklamovány jako „kouzelná střela“, která je
schopna zacílit a napravit problémy, se kterými se proces rozvoje potýká.19
Většina studií zabývajících se toky rozvojové pomoci20 se věnuje především
oficiální bilaterální rozvojové pomoci, studií, jež se snaží nalézt směr toků a
alokaci zdrojů NNO je podstatně méně. Významným příspěvkem v tomto ohledu
je práce

Bütheho a spol., kteří jako první přišli se systematickou analýzou

alokace soukromých zdrojů humanitární a rozvojové pomoci NNO sídlících v
USA.21 Determinanty alokace prostředků se pokouší zjistit skrze hypotézy
vycházející z konstruktivistické teorie, jež klade důraz na identitu a motivaci
hráčů na mezinárodním poli. Jakými hesly se NNO řídí a jaké jsou charakteristiky
zemí, kam proudí prostředky na rozvojovou pomoc? Na tyto otázky se snaží
odpovědět v kontextu dvou diskursů, humanitárního a rozvojového. Autoři
přichází na to, že právě míra chudoby v přijímacích zemích, měřena různými
indexy jako například HDP na hlavu, je statisticky významným determinantem
alokace pomoci. Naopak nachází menší podporu pro hypotézu rozvoje, podle
které by důvodem pro alokaci zdrojů měly být příznivé podmínky pro následující
rozvoj, jako je stabilní institucionální a politické prostředí v zemi přijímající
pomoc.
Jiný výsledek analýzy toků finančních prostředků NNO představuje práce
Petera Nunnenkampa, který poskytuje komparaci alokace rozvojové pomoci
švýcarskými oficiálními a soukromými dárci. Nunnenkamp přichází na to, že
pomoc pocházející od NNO se ve svém směřování příliš neliší od švýcarské
oficiální rozvojové pomoci a obecně zde míra chudoby není významnějším

18

Werker, Eric a Faisal Z. Ahmed (2008) What Do Nongovernmental Organizations Do?, Journal of
Economic Perspectives, Volume 22, Number 2, s. 74
19
Ibid., s. 74
20
Rozvojová pomoc, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce jsou často zaměňované termíny.
Termíny jsou vysvětleny v následující kapitole.
21
Büthe, Tim (2012)
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determinantem.22 Podobnou problematikou se zabývá i studie autonomie
německých NNO na oficiální rozvojové pomoci Axela Drehera. Studie přichází
s tím,

že

německé

NNO

jsou

méně

aktivní

v rozvojových

zemích

s všudypřítomnou korupcí, což v Büthově pojetí přináší podporu rozvojové
hypotézy. Míru podpory pro humanitární hypotézu, resp. to, zda pomoc směřuje
do nejchudších rozvojových zemí, pak udává závislost německých NNO na
veřejném financování.23 Rozmanitost výsledků studií zabývajících se toky
prostředků na rozvojovou pomoc ze strany NNO tedy nijak nenapovídá, jaký by
mohl být trend v českém rozvojovém prostředí. S velkou pravděpodobností, jsou
tendence financování projektů rozvojové spolupráce ovlivněny i národními
charakteristikami.
Práce bude vycházet ze dvou výše zmíněných diskursů, humanitárního a
rozvojového, a pokusí se odpovědět na otázku, jaké jsou determinanty ovlivňující
alokaci projektů rozvojové spolupráce českými NNO. V následující části budou
představeny práce zabývající se teorií konstruktivismu a sociologického
institucionalismu a následně budou představeny myšlenky a hlavní principy obou
diskursů. Práce následně empiricky ověří platnost hypotéz obou diskursů a
pokusí se přijít na to, který z nich je vhodnějším jmenovatelem motivací českých
NNO.

1.2 Definice základních pojmů - rozvojová pomoc, rozvojová spolupráce
Obecně literatura zabývající se rozvojovou pomocí přímo nedefinuje pojem
rozvojová pomoc v nejširším slova smyslu, spíše jej používá v kontextu
zavedených termínů humanitární pomoc, rozvojová spolupráce, zahraniční
pomoc nebo např. LRRD. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se
rozvojovou spoluprací, resp. rozvojovou pomocí myslí jakýkoliv mezinárodní
transfer

veřejných

zdrojů

ve

formě

22

půjček

nebo

příspěvků,

který

Nunnenkamp, Peter; Weingarth, Janina; Weisser, Johannes(2008) Is NGO aid not so different after
all? Comparing the allocation of Swiss aid by private and official donors, Kieler Arbeitspapiere, No.
1405
23
Dreher, Axel, Peter Nunnenkamp, Susann Thiel and Rainer Thiele (2012) Aid Allocation by German
NGOs: Does the Degree of Public Refinancing Matter? World Economy 35, 11: 1448-1472.
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zprostředkovávají vlády, NNO nebo multilaterální organizace.24 Tato definice
zahrnuje pouze transfer veřejných financí, kterému se na bilaterální úrovni
nejvíce blíží koncept ODA25, ale neobsahuje samotné projekty rozvojové
spolupráce NNO, které jsou nezávislé na řídících agenturách jako je např. ČRA, a
zároveň se zabývají jinou než humanitární pomocí. Pro účely práce je proto nutné
definovat především pojem rozvojová spolupráce, se kterým tato práce nakládá.
Jako relevantní odpověď se nabízí to, jak rozvojovou spolupráci v rámci svých
aktivit vnímají samotné české NNO.
Janice K. Kopinak popisuje rozvojovou spolupráci, resp. pomoc zaměřující
se na rozvoj takto: „Hlavním cílem rozvojové pomoci je udržitelnost, schopnost
hostitelské země pokračovat ve svých nových a rozvíjejících se kapacitách a
udržovat dosažených výsledků skrze poskytování spolehlivých zdrojů vytvořených
vlastním úsilím…Dlouhodobým cílem je udržitelné posílení vlády, komunity a
občanské společnosti za účelem dosažení aspirací a potřeb obyvatelstva země a
zlepšení kvality života.“26
Rozvojová spolupráce se od humanitární pomoci liší především ve svých
motivech, ovšem je potřeba zde hledat určitou návaznost, kterou představuje
koncept LRRD a o které mluví v popisu svých aktivit např. NNO Člověk v tísni,
o.p.s.: „Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy,
zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy.
Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a
dále se rozvíjet. Organizace Člověk v tísni, o.p.s. na svoje humanitární aktivity
často navazuje rozvojovými projekty tak, aby pomohl předcházet budoucím
krizím a zmírnil jejich negativní dopady.“27 Menší organizace jako je Centrum
Narovinu, o.p.s. věnující se rozvojové spolupráci v Keni ve své výroční zprávě

24

WHO. 2015 V tomto ohledu se autorka rozhodla používat ve studii pojem rozvojová pomoc jako
obecný termín zahrnující aktivity humanitární pomoci i rozvojové spolupráce. Často jsou rozvojovou
pomocí v práci zamýšleny především projekty rozvojové spolupráce v závislosti na kontextu.
25
OECD. 2015, ODA je společně s pomocí transformujícím se zemím (OA) součástí zahraniční
rozvojové pomoci ČR: MFČR. 2015
26
Kopinak, Janice K. (2013) Humanitarian Aid: Are Effectiveness and Sustainability Impossible
Dreams? The Journal of Humanitarian Assistance
27
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z roku 2013 definuje své cíle takto: “Všechny projekty kladou důraz na
dlouhodobou udržitelnost a mají za cíl podporovat soběstačnost, přechod od
pasivního přístupu k aktivnímu, k převzetí zodpovědnosti a využití vlastních
možností.“28 Myšlenku převzetí zodpovědnosti obsahují i projekty rozvojové
spolupráce organizace ShineBean, o.p.s., která jako své cíle proklamuje:„1)
Inspirace ke změně a úhlu pohledu v oblasti rozvojové spolupráce, k aktivnímu
převzetí osobní odpovědnosti vůči lidskému společenství a za konstruktivní
využívání vlastních možností. 2) Spolupráce zaměřená na odstraňování chudoby a
jejich důsledků z globálního hlediska. 3) Podpora vzdělání a celkové vzdělanosti
zaměřená na děti, mládež i dospělé ohrožené chudobou. 4) Podpora
soběstačnosti, dlouhodobé udržitelnosti ekonomického rozvoje a pomoc při
zahájení podnikatelských činností v rozvojových zemích.“29 Ke konceptu
rozvojové spolupráce se hlásí i obecně prospěšná společnost Development
Worldwide: „Dlouhodobým cílem DWW je posilování partnerství mezi všemi
rozvojovými aktéry a podpora rozvojové efektivnosti. Odpovědnost, otevřenost a
sdílení zkušeností je naší základní strategií.“30 Organizace ADRA, o.p.s, která
realizuje kromě projektů humanitárního charakteru i ty rozvojové, popisuje své
aktivity takto: „Rozvojové projekty ADRA realizuje s cílem odstranit dlouhodobé
problémy v rozvojových zemích, jako je nedostupnost zdravotní a sociální péče,
špatný přístup ke vzdělání, nedostatek zdrojů pitné vody či potravin, chudoba a
podobně. Rozvojové projekty podporují lidi tak, aby mohli převzít větší kontrolu
nad svými životy. Do jednotlivých aktivit jsou místní obyvatelé vždy zapojeni, učí
se soběstačnosti, nezávislosti a schopnosti využívat své vlastní dovednosti.“ 31
Autorka se ve studii rozhodla pracovat s konceptem rozvojové spolupráce
z toho důvodu, že projekty tohoto charakteru v sobě neobsahují ty aktivity
věnující se především urgentním případům pomoci v lidské nouzi způsobenými
přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty. Podle výše zmíněných citací
z výročních zpráv jsou projekty rozvojové spolupráce dlouhodobého rázu a
28
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zaměřují se jak na odstranění chudoby, tak zlepšení situace společnosti v širším
sociálním měřítku.

1.3 NNO jako aktéři světového rozvoje a jejich motivace
Mnoho studií zaměřených na nejchudší země světa poukazují na to, že
vlády států poskytují rozvojovou pomoc bez ohledu na míru chudoby v dané
zemi, tedy, že bohatší země ve skutečnosti získávají více prostředků a je zde
alokováno více projektů rozvojové spolupráce.32 Práce zabývající kondicionalitou
pomoci zase upozorňují na to, že politická stabilita rozvojové země nemusí vždy
směřovat k vyšší míře pomoci.33 Jak již bylo řečeno, za směřováním oficiální
rozvojové pomoci mohou stát různé důvody, otázkou tedy zůstává, zda
podobnou logiku následuje i alokace projektů rozvojové spolupráce ze strany
NNO. Jaké jsou motivace neziskového sektoru? Podle autorčina vědomí zatím
neexistuje konkrétní teorie zabývající se alokací pomoci ze strany NNO. Možné
odpovědi proto můžeme nalézt v klasických sociologických teoriích a teoriích
mezinárodních vztahů.
Jakými normami a principy je tvořena identita neziskových organizací?
Akademici zabývající se konstruktivistickou teorií mezinárodních vztahů tvrdí, že
chování je do velké míry ovlivněno identitou a sdílenými normami, které definují
zájmy aktérů. Podle Margaret Keck a Kathryn Sikkink, míra interakce mezi
jednotlivými NNO, skrze kterou je společná identita tvořena, přepokládá, že NNO
by měly být v první řadě příkladem zásadovosti a měly by být motivované spíše
hodnotami než materiálními zájmy.34 NNO tak lze chápat jako altruisticky
smýšlející aktéry. To, jak se různí aktéři na mezinárodním poli chovají, určuje
jejich identita, která, jak Wendt tvrdí, se stále vyvíjí: „Identita tvoří zájmy. Aktéři
nemají „portfolio“ zájmů, které s sebou neustále nosí a které je nezávislé na
sociálním kontextu: naopak tvoří své zájmy v průběhu definování různých

32
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situací.“35 Navíc, podle Adlera, jde o dlouhodobý proces. Teorie konstruktivismu
poukazuje na to, že i stálé instituce jsou založeny na kolektivním chápání
struktur, které byly dávno vytvořeny skrze lidské vědomí a postupem času byly
přijaty jako dané. 36 Sociální instituce pak poskytují role individuálním aktérům a
vzájemně se tak dlouhodobě vytváří. Podle Wendta jednotlivé role nejsou
mechanické a vyvíjejí na hráče normativní požadavky, podle kterých se hráči
chovají konzistentně dle svých rolích.37 Tomuto chápání odpovídá i obecně
vnímaná role NNO jako aktérů, kteří jednají ve smyslu morálních a etických
zásad.
Anthony Giddens představuje aktéry jako samostatně smýšlející: „(Aktéři)
Jsou sociálními konstruktéry svých vlastních praktik a struktur a jsou si vědomí
svých

identit,

práv

a

povinností…Tito

aktéři

se

chovají

podle

institucionalizovaných pravidel, ale i podle svých vlastních zájmů“.38 Tento
analytický přístup přenechává prostor pro sociální chování jako je právě alokace
rozvojové pomoci ze strany NNO. Jak Wendt uvádí, hlavním kritériem pro výběr
konkrétního chování není to, zda jsou důsledky jednání pro aktéra nejpříznivější,
ale zda je tato volba nejvhodnější s ohledem na specifické sociální normy, které
tvoří roli aktéra.39 Toto očekávání jisté sociální role přichází ze strany společnosti,
resp. veřejnosti. Teoretici konstruktivismu poukazují na to, že sociální role vytváří
očekávání takového chování, které je v souladu s obecným vnímáním
„vhodnosti“ chování. Jedná se tedy o neustálou definici a redefinici sociálních rolí
skrze diskursy individuálních aktérů i skupin.40
V praktickém pojetí pak významnou roli pro směřování rozvojové pomoci
hraje veřejnost, resp. soukromí dárci. Ti se podílí na výše zmiňovaném definování
sociální role NNO, stejně tak jako se NNO podílí na utváření rozvojového
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diskursu, a různými nástroji jako je fundraising či public relations získává podporu
společnosti. Právě zdroji z firemního a individuálního dárcovství se zabývá tato
diplomová práce. Podle Českého statistického úřadu jsou to firmy a individuální
dárci, kteří jsou po veřejné správě nejvýznamnějším finančním zdrojem aktivit
NNO.41
Podle Bütheho by diskursy v rámci takové koherentní skupiny, jako je
komunita NNO, která je zasvěcena společnému cíli, měly zavádět stabilní identity
a role, tedy definovat misi těchto organizací. Podle něj lze rozdělit diskursy na
humanitární a rozvojový, oba fungující na rozdílných principech. V tomto ohledu
je nutné podotknout, že i přes to, že se NNO rozdělují na primárně humanitární či
rozvojové, obě varianty mají v řadách organizací své proponenty.42 Büthe ovšem
neuvažuje o možnosti propojení obou principů, a to například v podobě tzv.
konceptu Návaznosti základní pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD), který vyplňuje
prostor mezi krátkodobou pomocí při katastrofách a válečných konfliktech a
dlouhodobou rozvojovou spoluprací. Tento koncept v sobě obsahuje především
dlouhodobé rozvojové operace, které následují po katastrofách a v závěru jsou
zaměřené právě na rozvojový princip.
Jak uvádí Principy dobrého humanitárního dárcovství, humanitární pomoc
by měla být poskytována způsoby, které podporují obnovu a dlouhodobý rozvoj,
zajištění podpory a zachování udržitelné kvality života a následný přechod od
humanitární pomoci k rozvoji. Naopak programy rozvojové spolupráce by měly
redukovat potřebu humanitární pomoci. Programy LRRD mají obsahovat nástroje
obou typů pomoci. Původně byla LRRD představena jako tzv. lineární kontinuální
série: proces obnovy přichází po fázi podpory a v závěru následují projekty
rozvojové spolupráce. Ovšem praxe 90. let ukázala, že chápání pomoci, obnovy a
rozvoje jako separovaných procesů neodpovídá realitě, nebere totiž v potaz
komplexnost různých krizových situací. Proto byl tento kontinuální přístup
41

Šedivý,Marek a Medlíková, Olga (2012) Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové
organizace (Praha: Grada) s. 51
42
Büthe, Tim (2012), s. 576. Humanitární a rozvojový diskurs neimplikuje rozdělení pomoci na
humanitární a rozvojovou. V podání Bütheho jde o rozdělení diskursů principielně dle motivace
aktérů.

15

nahrazen přístupem dotýkajícím se obou typů pomoci, který vychází z používání
simultánních a doplňujících se nástrojů obou principů humanitárního i
rozvojového.43 Z českých NNO tento přístup praktikuje například organizace
Člověk v tísni, o.p.s.44 V praxi tak někdy NNO nelze čistě rozdělit na humanitární a
rozvojové, resp. samotné projekty NNO mohou obsahovat oba principy, které se
vzájemně doplňují.
Teoreticky vzato se ovšem podle McCloskeyho NNO fungující v oblasti
rozvojové problematiky rozdělují na dva typy. Jedním z typů organizací jsou ty,
poskytující pomoc - donoři, do druhého typu patří ty NNO, které věří, že smyslem
rozvojové spolupráce je její transformativní role, tj. spíše než poskytování pomoci
řešení strukturálních příčin chudoby. Kritici prvního přístupu tvrdí, že rozvojový
sektor je přespříliš řízený agendami vlád a tzv. modelem rozvoje seshora dolů.
Naopak zastánci transformativní role NNO navrhují, aby vztahy vznikaly na úrovni
malých občanských organizací a iniciativ, které usilují o radikálnější změny.45 Tato
debata vychází z přístupu Andreotti ke globálnímu rozvojovému vzdělávání a
nabízí alternativu humanitárnímu a rozvojovému paradigmatu Bütheho. Tzv.
měkká forma globálního rozvojového vzdělávání je založena na morální
povinnosti vůči lidstvu, svou paternalistickou a charitativní formou aktivismu tak
obsahově koreluje s teorií humanitárního paradigmatu. Naopak tzv. kritické učení
zdůrazňuje společnou zodpovědnost za příčiny chudoby a s ideou politizované a
trvalé spolupráce v oblasti rozvoje doplňuje paradigma rozvoje.46 Významným
rozdílem mezi oběma přístupy jsou charakteristické vlastnosti společnosti.
Humanitární koncept vyzdvihuje nutnost pomoci nejchudším jedincům, protože
jak již bylo řečeno, jedná se o morální povinnost, naopak rozvojový koncept dává
do popředí strukturální problémy společnosti, resp. státu, způsobující chudobu.

43

Ramet, Valerie (2012) Linking relief, rehabilitation and development: Towards more effective aid.
Directorate-General for external policies (online)
44
Emailová korespondence s organizací Člověk v tísni, o.p.s.
45
McCloskey, S (2012) ‘Aid, NGOs and the Development Sector: Is it time for a new direction?’, Policy
& Practice: A Development Education Review, Vol. 15, Autumn, s. 113-121
46

Andreotti, V. (2006)

16

1.3.1 Humanitární diskurs
Teorie humanitarismu vychází z principu nezaujatosti, Stockon přichází
s obecně přijímanou definicí humanitarismu jako nestranné, nezávislé a neutrální
poskytnutí pomoci těm, kteří jsou v bezprostředním ohrožení.47 Humanitární
diskurs se tak jasně vymezuje vůči dlouhodobějším snahám o rozvoj. V tomto
ohledu Calhoun tvrdí, že: „Zaměřit se na etický imperativ snižování utrpení - a
především zachraňování životů – se stalo klíčovým rysem rozlišujícím mezi
humanitární akcí a lidskými právy a rozvojem. To je to, co dává humanitární akci
své hranice…to je to, co zaručuje ideály humanitární neutrality a úzký vztah mezi
humanitarismem a stavem nouze. Naopak rozvoj a lidská práva jsou agendy,
které se snaží zlepšit lidský rozvoj, ne lidské odpovědi na aktuální utrpení.“ 48
Barnett nachází klíčový rozdíl mezi teorií humanitarismu a rozvoje
v politizaci toho druhého. Mnoho aktivit může zmírnit utrpení a zlepšit životní
podmínky. Jsou to takové akce jako podpora lidských práv, ekonomického
rozvoje. Ovšem v okamžik, kdy se tyto akce snaží o rekonstrukci stávajících
sociálních vztahů, jde podle Barnetta o akce ověnčené politickými přívlastky.
Humanitarismu podle něj nabízí záchranu jedinců, ale nesnaží se o eliminaci
stávajících příčin jejich utrpení a o změnu řádu, to je podle něj věcí politiky.49
I přes to, že na principu nezaujatosti se v rámci humanitárního diskursu
shodne většina teoretiků, v komunitě akademiků věnujících se humanitarismu lze
nalézt různé školy myšlení. David Rieff vrací myšlenku humanitarismu ke svým
kořenům, tedy k pojmu charita, která dříve představovala směřování více
pozornosti na bezprostřední snižování utrpení spíše než na rozvoj společnosti.
Michael Ignatieff naopak tvrdí, že snižování utrpení úzce souvisí s dalšími
dlouhodobými agendami.50 Podobně i Marta Finnemore souhlasí s tím, že
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humanitární aktivity se vztahují i na eliminování podmínek, které by mohly
vytvářet společnost, která je více náchylnější.51
Definice humanitarismu tedy není jednoznačná a často je také zaměňována
s rozvojovým diskursem. Logika pomoci a práv totiž společně sdílí základní
elementy: dávají do popředí člověka jako občana a celou společnost, používají
jazyk „posilování“ skrze pomáhání slabým a odmítají pojem moc. Na druhou
stranu je zapotřebí zdůraznit také odlišující se priority obou diskursů. Lze říci, že
humanitární diskurs privileguje přežití před svobodou, naopak rozvojové
organizace používají pomoc jako nástroj pro podporu práv, tedy pomoc je
podmíněna sledováním kvality lidských práv. Hranice mezi oběma diskursy tedy
splývají. Nárůst lidsko-právních organizací posunul význam humanitarismu od
kraje mezinárodní politické agendy k jejímu centru a mnohé humanitární
organizace začínají používat právě jazyk podporující lidská práva.52
Prolínání vlivu humanitárních organizací a rozvojových podporující lidská
práva, právní stát a udržitelný rozvoj má za důsledek jejich větší interakci. Tento
proces vede k tomu, že se jejich agendy protínají a usidlují také v humanitárním
diskursu, který je čím dál tím více napojen na konstrukci moderních, legitimních a
demokratických států. Proto také humanitární diskurs má nyní obsahově širší
záběr než kdykoliv předtím.53
Hlavním aspektem humanitarismu je tedy chudoba, která se stává hlavním
determinantem humanitárního diskursu a zároveň hlavní charakteristickou
vlastností zemí, do kterých má putovat rozvojová pomoc. Hypotéza
humanitárního diskursu tvrdí, že NNO se rozhodují, kam budou alokovány
projekty rozvojové spolupráce na základě míry chudoby dané země.

H₁: Alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze strany nevládních neziskových
organizací je vyšší v těch zemích, jejichž úroveň chudoby je vyšší.
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Míra chudoby a její definice je často velice diskutované téma. Mezinárodní
centrum zabývající se chudobou (IPC) klade při definování chudoby důraz na
jmenovatele a adresáta tématu: „Důležité je, kdo pokládá otázku „Jak redukovat
chudobu a jaké jsou její aspekty“ a zároveň, kdo na ní odpovídá, což vede
k různému vnímání pojmu chudoba. Prvně lze chudobu podle ekonomického
žargonu nazvat jako nedostačující příjem, resp. úroveň spotřeby. Pojem chudoba
lze také vnímat jako materiální nedostatek nebo nouzi, která v sobě kromě
nízkého příjmu zahrnuje i vlastnictví majetku. Třetí variantou, jak je možné
vnímat chudobu je podle Amartya Seny tzv. nedostatek způsobilosti, kam spadá
např. důstojnost, možnost volby a jiné. Další význam slova chudoba je
víceúrovňový a lze v něm spatřovat výše zmíněné aspekty.“54 Ovšem vzhledem ke
komplexnosti tématu nelze najít jednu definici.
Na akademickém poli jsou ovšem stále nejčastěji používané ekonomické
indikátory chudoby. Akceptace chudoby jako víceúrovňové představují oficiální
reporty Světové banky, OECD i OSN, jak tvrdí Kanbur: “Tradiční povědomí
alespoň mezi mezinárodními dárcovskými organizacemi je, že chudoba je
víceúrovňová. Konec příběhu? Ne docela. I přes to, že tato vrstevnost je široce
přijímána, ekonomická měřítka a především ta, která se zaměřují na míru příjmu,
stále převládají, nebo jsou alespoň chápána jako „první mezi rovnými“.“55
Ekonomické indikátory jsou nadále významnou součástí rozvojové politiky a
rozvojových cílů tisíciletí, jsou široce využívány UNDP a i v rámci procesu
Strategických dokumentů pro snižování chudoby.56 Mezi hlavní výhody
ekonomických indikátorů chudoby patří jejich snadná dostupnost a to, že jsou
univerzální. Naopak neekonomické indikátory zahrnují sociální problematiku a
jsou užitečnější při dlouhodobých vyhodnocováních. Proto, aby práce pojala jak
ekonomické tak neekonomické aspekty chudoby, rozhodla se autorka použít pro
zjištění úrovně chudoby tři široce používané indikátory, HDP na hlavu Světové
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banky, index lidského rozvoje (HDI) a multidimenzionální index chudoby (MPI)
OSN.

1.3.2 Rozvojový diskurs
Podle rozvojového diskursu v Bütheho pojetí má rozvojová pomoc za cíl
dlouhodobý dopad na příčiny chudoby spíše než na odstranění utrpení
v krátkodobém horizontu. Jedná se například o výstavbu závlahového zařízení,
vzdělávací projekty apod. Obecně si projekty rozvojové spolupráce berou za cíl
zvýšení fyzické, sociální, politické a environmentální kvality života.57 Tento
přístup se stal prominentním především v oblasti mezinárodní podpory ze strany
vlád států a mezinárodních organizací jako je Světová banka. Podle Alesinyho se
tito donoři snaží o to, aby jejich „politika pomoci“ byla selektivní za účelem
podpory reformujících se vlád. Příkladem může být selektivní přístup konceptu
tzv. „dobrého vládnutí“ Světové banky, kde je jedním z determinantů směřování
pomoci míra korupce v dané zemi.58 Rozvojový přístup si tak neklade za cíl řešit
nejnaléhavější situace, v jeho pojetí se o pomoci spíše mluví jako o udržitelném
rozvoji.
V Bütheho pojetí rozvojový diskurs v zásadě říká, že pravděpodobnost
úspěchu a pravděpodobnost účinného využití alokovaných prostředků je
důležitým kritériem alokace pomoci. Obecně tedy lze říci, že ideálně typická
rozvojová pomoc nebere v potaz pouze chudobu příjemce pomoci, ale také další
aspekty, které stojí na účinnosti a efektivitě pomoci. Humanitární diskurs oproti
tomu „nediskriminuje“ a nedělá rozdíl mezi příjemci pomoci na základě dalších
aspektů, pouze chudoby. Kromě již zmiňované míry korupce mezi další aspekty
ovlivňující alokaci pomoci patří podle Bütheho například typ politického režimu,
míra politického násilí a další kontextuální faktory, které mohou být vzaty
v potaz.59
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Determinantem rozvojového diskursu je tedy otázka efektivnosti rozvojové
pomoci, která by se měla stát motorem pro eliminaci chudoby a jejích důsledků.
Podle rozvojového diskursu je rozvojová pomoc podmíněna nutnými
strukturálními změnami v zemi, která pomoc přijímá. Tedy predispozicí pro
alokaci projektů rozvojové spolupráce je fungující otevřená společnost, ve které
bude zaslaná pomoc využita efektivně.

H₂: Alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze strany nevládních neziskových
organizací je vyšší v těch zemích, kde lze odůvodněně očekávat její účelné
využití.

V literatuře zabývající se rozvojovou pomocí stále panují různé závěry nad tím,
jaká je typologie zemí, kam směřuje ODA.60 Akademická obec i lidé profesně se
zabývající rozvojovou problematikou se podle Bütheho shodují na tom, že rozvojová
pomoc by měla být alokována v zemích s nízkou mírou korupce. Navíc vzhledem
k tomu, že rozvojové NNO často potřebují souhlas nebo podporu místních vlád a
politických lídrů pro vykonávání své činnosti, vládní korupce může být významným
faktorem při alokaci projektů rozvojové spolupráce.61 Podobný názor sdílí i
Nunnenkamp, který tvrdí, že si NNO vybírají pro své aktivity takové prostředí, kde je
snadnější dosáhnout úspěchu.62 Za účely zjištění míry stability rozvojových zemí, kde
jsou realizovány projekty rozvojové spolupráce, se proto autorka rozhodla využít
indikátorů korupce a demokracie.
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2. Role nevládních neziskových organizací v české zahraniční rozvojové
spolupráci

2.1 Zahraniční pomoc v české společnosti
Česká republika se v průběhu 90. let proměnila z transformující se země a
příjemce zahraniční pomoci na schopného dárce, který poskytuje humanitární a
zahraniční rozvojovou pomoc zemím, které to nejvíce potřebují. Na poskytování
rozvojové pomoci se v ČR kromě státního aparátu podílí soukromý a neziskový
sektor a nemalou úlohu zde hrají i příspěvky do EU a mezinárodních organizací.
Na mezinárodní úrovni je zářným příkladem této transformace přijetí ČR do
Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD (DAC OECD) v roce 2013.63
I přes významnou angažovanost České republiky na politické i nevládní
neziskové úrovni v oblasti rozvoje, není obecně téma rozvojové problematiky
v České republice příliš zakořeněné. Podle Nicol Adamcové postoj veřejnosti
k poskytování pomoci do zahraničí ovlivnily praktiky minulého režimu:
„Nedůvěra komunistického režimu ve veškeré mezinárodně politické kroky
komunistického režimu vyústila v averzi značné části veřejnosti vůči jakýmkoliv
projevům mezinárodní solidarity, zejména ovšem k těm organizovaným
státem.“64 V této souvislosti je nutno uvést, že zmiňovaná averze se týkala spíše
období devadesátých let. Situace postoje veřejnosti se ovšem mění. Podle
eurobarometru z roku 2009 se Česká republika řadí mezi pouhých šest zemí
Evropské unie, ve kterých mezi lety 2004 a 2009 posílil názor o nutnosti pomoci
rozvojovým zemím a to bez ohledu na jasné dopady krize.65 Dle výsledků
eurobarometru z roku 2013 celkem 82 % respondentů z České republiky tvrdí,
že rozvojovým zemím je třeba pomáhat, zároveň se ale pouze jedna polovina
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respondentů domnívá, že nemohou hrát významnější roli v boji proti chudobě
v rozvojových zemích.66
Dopad na informovanost veřejnosti o možnosti podpory rozvojových zemí
má bezpochyby rozvojový diskurs v politickém, mediálním, veřejném a
akademickém prostoru. Podle Ondřeje Horkého se rozvojová spolupráce liší od
ostatních zahraničněpolitických agend svou nenápadností: „Svou přítomností
v politické a mediální aréně se nemůže ani zdaleka srovnávat například
s evropskou či bezpečnostní politikou.“67 Důležitou roli zde bezpochyby hraje
právě diskurs a praktiky v politickém prostoru, protože rozvojová konstituence,
konkrétně pak neziskový sektor, je ve svém financování projektů závislý
především

na

příspěvcích

z veřejného

rozpočtu.

V oblasti

rozvojové

problematiky aktivity neziskového sektoru tedy úzce souvisí s agendou a
prioritami státu. Proto se následující kapitola bude věnovat oficiální rozvojové
spolupráci ČR a její nedávné transformaci, která měla vliv i na aktivity neziskové
sektoru.

2.2 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR
V roce 1995 se Česká republika připojila k postojům mezinárodního
společenství vyjádřeným v rezolucích OSN a OECD přijetím dokumentu Zásady
pro poskytnutí zahraniční pomoci. Formálně se jednalo o obnovení programu
rozvojové pomoci, který stanovil zásady, principy a mechanismy přidělování
multilaterální a bilaterální rozvojové pomoci. Jako rozhodující zásady pro
určování alokace rozvojové pomoci byly stanoveny naléhavost poskytnutí
pomoci, vztah příjemce k ČR, úroveň demokracie a dodržování lidských práv a
míra efektivnosti využití pomoci.68 Podle Adamcové ovšem ne ve všech
případech bylo na daná kritéria dbáno, například velice nízký podíl nejméně
rozvinutých zemí mezi příjemci české zahraniční pomoci nenaznačoval, že by byl
66
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kladen důraz na zásadu potřebnosti.69 Program ZRS byl časem z mnoha důvodů,
především teritoriálních a sektorových, vnímán jako roztříštěný.
Významným obdobím pro ZRS byl vstup ČR do EU v roce 2004, který
s sebou přinesl dokument Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR
do EU,70 se kterým ale přišlo pouze pár metodických změn a v podstatě žádným
způsobem nezměnil v té době stále přetrvávající nesystematické poskytování
rozvojové pomoci. Výraznější změnu přinesla až transformace sytému ZRS, o
které rozhodla vláda v roce 2007,71 a návrhy ze strany OECD.72 Ovšem, jak
poukazuje Horký, zblízka se stále ukazuje, že i v období transformace, část
prostředků vláda vynakládala na úkor rozvojové spolupráce motivované
potřebností, a to zejména v nejméně rozvinutých zemích. Prostředky jsou podle
autora využívány zejména k naplňování dalších cílů české zahraniční politiky,
zvláště spojeneckých závazků v oblasti bezpečnosti.73
Kromě roztříštěnosti ZRS byla dalším hlavním problémem i neshoda na
úrovni Ministerstva zahraničních věcí v chápání rozvojové spolupráce. Horký
uvádí dvě dilemata, se kterými se v diskusích setkávali vedoucí zastupitelských
úřadů v září 2007: 1. Zda má být rozvojová spolupráce pragmatická a stát se
instrumentem

pro

prosazování

zahraničněpolitických

cílů,

nebo

vést

k naplňování základních potřeb nejchudších obyvatel planety, 2. Zda má být
rozvojová pomoc politicky podmiňována dodržováním lidských práv, či proudit
přímo chudým bez ohledu na jejich politické zastoupení, které mohou jen
obtížně ovlivnit.74 Především druhé dilema je vypovídající v kontextu tématu
diplomové práce, protože poukazuje na explicitní výskyt tématu rozvojového a
humanitárního diskursu v oblasti vytváření oficiální zahraniční rozvojové
spolupráce ČR. Období transformace ZRS přišlo v roce 2007, kdy úřad vlády
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vydal dokument k transformaci systému zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Vzhledem k tomu, že původní institucionálně-organizační rámec vycházel de
facto ze systému zavedeného v roce 1995, bylo logické, že již nemůže nadále
vyhovovat potřebám efektivního řízení ZRS. Jak uvádí Koncepce zahraniční
rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017, hlavními
nedostatky byla nejasná odpovědnost, roztříštěnost, malá viditelnost a podpora
ZRS a omezená schopnost reagovat na mezinárodní závazky. Klíčovými cíly
následujícího období se pak stala především institucionální transformace
(vytvoření ČRA, Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci), sjednocení
odpovědnosti a pravomocí, příprava a naplnění prvních programů spolupráce
s partnerskými zeměmi a mimo jiné i zavedení pravidelného systému
spolupráce s nevládním sektorem. Přesto v následujícím období přetrvávaly
některé negativní prvky, které nepříznivě ovlivňovaly efektivitu české rozvojové
spolupráce, a to především vysoký počet programových zemí a nepřesně
definované sektorové priority.75
V roce 2010 byl přijat Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a
humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů.
Jednalo se o první právní ukotvení oficiální rozvojové pomoci ODA, které nejenže
přineslo definici rozvojové spolupráce, ale zároveň ji i oddělilo od pomoci
humanitární: „Zahraniční rozvojová spolupráce je „souhrn činností hrazených ze
státního

rozpočtu,

jejichž

cílem

je

přispět

k odstraňování

chudoby,

k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i
k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných
v rozvojových zemích“.“76 De iure se tedy oficiální politika ČR přiklání
k paradigmatu humanitárního diskursu, text ovšem implikuje i kondicionalitu
pomoci. Ještě více se vůči efektivitě pomoci vymezuje Koncepce zahraniční
rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017: „Česká republika si
uvědomuje, že samotná rozvojová pomoc není dostačující - klíčový stimul,
75
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představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování
rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní
prostředí.“77 De facto ovšem mohou být důvody pro směřování pomoci jiné než
výše zmíněné. Svědčí o tom především současný výběr programových zemí, který
úzce koreluje se zahraniční a bezpečnostní politikou ČR.
Právě Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období
2010-2017 je významným dokumentem, který přinesl organizační změny
především ve výběru nových prioritních zemí ZRS. Kromě zmíněných změn
s sebou nová koncepce přinesla i výrazném zúžení sektorové alokace pomoci.
Vzhledem k vymezení tématu práce se nyní zaměřím pouze na analýzu důvodů
pro výběr prioritních zemí.
Podle nové koncepce při výběru teritoriálních priorit pro období 2010-2017
byly uplatněny čtyři okruhy kritérií. Patří sem dvoustranné a rozvojové vztahy
s ČR, kdy při výběru bylo bráno v úvahu postavení dané země v celkovém
kontextu zahraniční politiky ČR a mimo jiné i přítomnost zastupitelských úřadů.
Dalším kritériem výběru byla potřebnost rozvojové spolupráce na straně
partnerské země, tj. úroveň socioekonomického rozvoje. Dále připravenost země
pomoc přijímat, resp. výběr těch zemí, které se aktivně snaží vypořádat
s vlastními problémy (např. existence strategického dokumentu pro omezování
chudoby a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj). A posledním kritériem bylo
zohlednění dělby práce s ostatními dárci, tedy postavení ČR v kontextu ostatních
dárců v dané zemi.78
Nová koncepce rozdělila země do tří kategorií a došlo k jejich výraznému
snížení (tabulka č. 1). Z původně 20 zemí, které určila Koncepce přijatá v roce
2002,79 došlo k jejich redukci na 14 a k jejich reorganizaci do tří skupin dle
rozsahu spolupráce. Aktuálně probíhá program ZRS v těchto pěti programových
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zemích: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko a Mongolsko. Do
skupiny projektových zemí patří Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská
autonomie a Srbsko. A poslední skupinou jsou země, v nichž bude pokračovat
spolupráce v jiném rozsahu a zaměření než v předchozím programovém období a
kde bude program spolupráce postupně ukončován. Tyto země jsou Angola,
Jemen, Vietnam a Zambie.80

Tabulka č. 1
Rozdělení zemí podle teritoriálních priorit české ZRS pro období let
2010-2017
Programové

Projektové

Phasing-out

Afghánistán
Bosna a Hercegovina
Etiopie
Moldavsko
Mongolsko

Gruzie
Kambodža
Kosovo
Palestinské autonomní území
Srbsko

Angola
Jemen
Vietnam
Zambie

Zdroj: MZV ČR 2010, zpracováno autorkou

I přes to, že nová koncepce mluví o rovnovážném zastoupení zemí, není
tomu tak. Z pěti programových zemí pouze dvě patří mezi nejméně rozvinuté
země. Můžeme zde najít rozpor mezi deklarovanými cíly rozvojové spolupráce,
kterými jsou explicitně vyjádřené globální závazky, a finálním výběrem prioritních
zemí, kam spadá celkem pět zemí se zaměřením na transformační politiku
(Gruzie, Moldavsko, Kosovo, Srbsko a Bosna a Hercegovina). Motivy ZRS pro
poskytnutí pomoci jsou tedy nejednoznačné. Horký uvádí, že: „…jakkoliv může
Česká republika o blízkých zemích východní a jihovýchodní dimenze mít větší
znalosti a výhodu transformačních zkušeností, nový výběr programových a
projektových zemí jednoznačně odpovídá posílení důrazu na rozvojovou
spolupráci jako nástroj zahraniční politiky.“81 Stejně tak i Krylová s Opršalem
zdůrazňují bezpečností a zahraničněpolitické aspekty ZRS ČR. Výrazným motivem
80
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jsou snahy dostát svým mezinárodním závazkům, dokladem může být zřetelné
upřednostňování Afghánistánu.82 Rozvojová spolupráce je tak vnímána jako
nedílná součást zahraniční politiky a podle Horkého tento přístup tak často
legalizuje využívání rozvojové spolupráce na různé (zahraničně) politické cíle.83

2.2.1 Financování ODA
Oficiální rozvojovou pomoc ČR lze rozdělit na dvě základní formy –
dvoustrannou a mnohostrannou. Do mnohostranné formy pomoci patří
především povinné příspěvky do mezinárodních organizací jako je EU (rozpočet
EU a Evropský rozvojový fond), OSN a další. Dvoustrannou pomoc představují
projekty, stipendia, humanitární pomoc, pomoc uprchlíkům a vojenské, resp.
mírové mise.

Financování projektů rozvojové spolupráce v rámci neziskové

sektoru se pak týkají obě formy pomoci.
Po vstupu do EU v roce 2004 se ČR zavázala vyčlenit na ZRS do roku 2015
ODA o celkové hodnotě 0,33% HND. Ovšem dlouhodobě se ČR nedaří tento
příslib plnit. Podle zprávy FoRSu z roku 2013 pro skutečný růst české ODA dosud
chyběla politická vůle a širší politická podpora. Pro představu současný roční
finanční objem české ODA kolem 4 mld. Kč přitom představuje průměrné náklady
na výstavbu 20 km dálnice či cca 3 km jižní části pražského okruhu.84 Podle zprávy
FoRSu z roku 2014 vydala ČR v roce 2013 na rozvojovou pomoc 4,12 mld. Kč, což
je oproti roku 2012 pokles o 3,9 %. Podíl ODA na HND v roce 2013 klesl na 0,11 %
oproti 0,12 % v roce 2012 – tj. nejnižší procentní úroveň od roku 2007. Dle plánu
ZRS na rok 2015 a střednědobého výhledu financování schváleného vládou se v
roce 2015 předpokládá dokonce pokles absolutní výše ODA a mírné navyšování
až od roku 2016. Výraznější růst se týká jen položek, které nepředstavují přímý
transfer zdrojů pro partnerské země (tj. civilní mise, příspěvky do EU). Podíl
82
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ODA/HND sice nepředstavuje reálné finanční toky rozvojovým zemím ani
skutečné výdaje státního rozpočtu, ale jde o důležitý indikátor objemu pomoci
dárcovské země. Podíl ODA ČR na HND je až do roku 2017 naplánován jen na
úrovni 0,11 %.85
Na realizaci českých rozvojových projektů se podle zprávy FoRSu
podílí nevládní neziskové organizace (NNO) a firmy v obdobné míře. Z pohledu
vynaložených prostředků čerpají NNO 39% z celkových financí na rozvojové
projekty dvoustranné ODA. Podnikatelé pak realizují necelých 36 %, univerzity a
akademické instituce 6 %, státní orgány a místní samospráva přes 6 %.86
Již diskutovaný problém týkající se vyváženosti teritoriální alokace projektů
ZRS se projevuje i ve financování ODA. V roce 2013 směřovalo z české ZRS do
nejméně rozvinutých zemí (LDCs) 237 mil. Kč, což je zhruba 20 % dvoustranné
rozvojové spolupráce. Z této částky více než 70 % prostředků šlo do tří prioritních
zemí – Afghánistánu, Etiopie a Kambodži. Podíl LDCs na celkové dvoustranné
ODA však v důsledku ukončování působení českého Provinčního rekonstrukčního
týmu v Logaru v Afghánistánu poklesl oproti roku 2012 o 10 %. Celkově do 14
prioritních partnerských zemí určených v Koncepci ZRS šlo něco přes polovinu (52
%) prostředků české dvoustranné ODA (celkem 575 mil. Kč). Oproti roku 2012 to
znamená pokles a větší rozdrobenost ZRS.87

2.3 NNO jako aktéři rozvojové spolupráce
Z řady realizátorů projektů rozvojové spolupráce mají NNO nezastupitelné
místo. Neziskový sektor je významným aktérem, průzkum veřejného mínění
realizovaný platformou FoRS v roce 2014 ukazuje, že téměř polovina české
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populace vnímá jako realizátora rozvojových projektů na prvním místě právě
NNO.88
Neziskové organizace jsou vymezeny jako organizace nevytvářející zisk
k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. Neziskový sektor
kromě NNO zahrnuje i rozpočtové a příspěvkové organizace, odbory, politické
strany a další. Vzhledem k rozsahu diplomové práce, resp. tématu věnujícímu se
roku 2013 a ke změně Občanského zákoníku v roce 2014 související s právní
transformací forem neziskových organizací,

se bude práce zabývat pouze

působením nevládních neziskových organizací tohoto typu: občanské sdružení,
obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církví.
Vláda ČR spolupracuje s mnoha NNO, které zastávají mnoho rolí - jsou
realizátory rozvojových projektů, účastní se osvěty společnosti, přispívají
k debatě o aktuálním stavu a perspektivách rozvojové spolupráce, účastní se
aktivit typu advocacy (think thank Glopolis), organizují kampaně na podporu
myšlenek solidarity (Česko proti chudobě) aj. Organizací, která sdružuje nevládní
neziskové organizace fungující v oblasti rozvojové spolupráce je České fórum pro
rozvojovou spolupráci. FoRS je platformou NNO a dalších neziskových subjektů,
které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární
pomocí. Platforma FoRS byla založena patnácti NNO v září roku 2002. Organizace
sdružené ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost
české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní
dopady na obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem
FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů
mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové
spolupráce.89
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2.3.1 Financování projektů rozvojové spolupráce NNO
Závislost neziskové sektoru na státním je zřejmá, nejen v oblasti finanční
podpory, ale i v oblasti poskytování služeb. Podle Nicol Adamcové je relativně
velké množství NNO závislých na státních dotacích, neboť firemní a individuální
dárcovství není zcela rozvinuto a domácí grantové nadace nejsou dosud finančně
silné. Výsledkem všech těchto faktorů je chronický nedostatek prostředků, který
organizacím brání získávat potřebný počet profesionálních pracovníků,
vybudovat si odpovídající postavení ve společnosti, zabývat se dlouhodobou
strategií svého rozvoje a zasahovat adekvátně do veřejné politiky. Koncepce ZRS
ČR počítá s posilováním role NNO, přičemž už nyní tvoří složku dvoustranné
projekty ZRS spolufinancování projektů nevládních organizací, které disponují
vlastními expertními kapacitami a mohou tak v některých případech lépe
zohlednit místní potřeby přijímajících zemí. Forma spolufinancování znamená
pokrytí části nákladů (většinou do výše 80 %) na projekt spravovaný NNO z
celkového rozpočtu vládní zahraniční pomoci. Podmínkou pro spolufinancování
projektů nevládních organizací je, aby přispívaly k naplňování cílů, principů a
priorit české ZRS.90
Podle dokumentu Aidwatch z roku 2014 pro neziskový sektor a NNO
v oblasti financování projektů rozvojové spolupráce je především problematický
dlouhodobý nárůst podílu mnohostranné ZRS na úkor dvoustranné: „Podíl
mnohostranné rozvojové pomoci ve výši 73 % opět vzrostl od roku 2012 na úkor
dvoustranné, na kterou bylo určeno jen 1,115 mld. Kč, tj. 27 %. Vzhledem k
charakteru mnohostranné pomoci ve formě povinných příspěvků, resp.
vypočtené části příspěvku do rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu, je
možné zvrátit tento poměr jen ambicióznějším navyšováním dvoustranné
pomoci, nejlépe její složky určené na rozvojové projekty a humanitární pomoc.
Fakt, že mnohostranné příspěvky do rozpočtu EU tvoří až 56 % veškeré české
ODA, zároveň vybízí k větší angažovanosti ČR v evropské rozvojové spolupráci.“91
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Adamcová, Nicole (2006), s. 186
FoRS (2014a), s.11
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V kontextu působení neziskového sektoru v oblasti rozvoje na tento fakt
poukazuje i Adamcová: „České státní instituce by měly vyvinout maximální úsilí,
aby české firmy a nevládní organizace byly ve výběrových řízeních na projekty
rozvojové

spolupráce

EU

co

nejúspěšnější,

zvláště

pak

včasným

zprostředkováním relevantních informací.“92 Navíc Horký zdůrazňuje, že
důvodem proč se české subjekty neúčastní výběrových řízení, může být
nedostatek zkušeností a schopností podílet se na tendrech EU: „Skutečnost, že se
české firmy a nestátní neziskové organizace takřka nepodílejí na projektech
Evropské unie, nepředstavuje samo o sobě problém, pokud přispívají k snižování
chudoby v rozvojových zemích. Domácí rozvojová konstituence však svoje
omezené zapojení považuje za překážku ke svému vlastnímu rozvoji.“93
Vzhledem k vysoké vázanosti českého neziskového sektoru na veřejné
zdroje a nízký podíl soukromého dárcovství, neexistuje studie nabízející
komparaci směřování veřejných a soukromých finančních toků na projekty
rozvojové spolupráce. Alokace soukromých zdrojů na rozvojové projekty
v zahraničí ze strany českých NNO doposud nebyla zmapována, tuto studii lze tak
brát jako první snahu o představení zemí, do kterých plynou finanční prostředky
od českých soukromých dárců.
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Adamcová, Nicole (2006), s. 118
Horký, Ondřej (2010), s. 61
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3. Data
V této kapitole budou podrobně popsána data, jejich zdroje a proč byla pro
daný

model

vybrána.

Následně

budou

rozebrány

jejich

deskriptivní

charakteristiky. Statistický soubor dat pro tuto diplomovou práci byl vytvořen
autorkou a zahrnuje data především z roku 2013. Shromažďuje celkem 59
pozorování, která představují zemi a s ní spojenou nevládní neziskovou
organizaci. Vzhledem k velikosti, resp. různorodosti v objemu ročního rozpočtu
českých NNO věnujících se rozvojové spolupráci byla ke každé organizaci
přiřazena příslušná země, ve které organizace alokuje projekty rozvojové
spolupráce. Jedná se o nevyvážený model, tedy v případě některých
vysvětlujících proměnných neexistují data z roku 2013. V případě alokace
projektů v Tibetu organizací Most, o.p.s. pak model pracuje s daty, které se vážou
na Čínu, jíž je Tibet formálně součástí.
Za účelem sběru dat pro vysvětlované proměnné bylo osloveno celkem 52
NNO věnujících se humanitární pomoci, rozvojové spolupráci a globálnímu
rozvojovému vzdělávání. Převážná většina z těchto organizací se sdružuje v rámci
platformy FoRS. Z celkem 36 organizací sdružených v platformě FoRS94 se ovšem
pouze menší část věnuje přímo projektům rozvojové spolupráce v rozvojových
zemích. V příloze lze najít seznam členských organizací FoRS v roce 2013.
Organizacím byl zaslán strukturovaný dotazník obsahující otázky týkající se výše
celkového rozpočtu na rok 2013, rozpočtu určeného pouze na projekty rozvojové
spolupráce (mimo humanitární pomoc) a finančních částek alokovaných
v jednotlivých rozvojových zemích. Z celkem 52 oslovených organizací vyplnilo
dotazník 17 organizací, jejichž seznam lze nalézt v příloze.95 Finální počet
respondentů byl pravděpodobně ovlivněn faktem, že se studie zaměřuje na
projekty rozvojové spolupráce financované výlučně ze soukromých zdrojů a valná
94

FoRS (2013b) V roce 2013 bylo v platformě FoRS sdruženo celkem třicet členských a jedna
pozorovatelská organizace a dále pak čtyři organizace, které měly k 31.12. 2013 pozastavené
členství
95
Za účelem širšího zaměření byly osloveny i organizace mimo platformu FoRS, z nichž dvě poskytly
údaje o financování projektů rozvojové spolupráce. Organizace Exodus, o.p.s. a organizace Jděte Zahraniční misijní agentura sloužící pod záštitou Církve bratrské
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část českých NNO věnujících se rozvojové a humanitární problematice je ve svém
financování dle výročních zpráv závislá na zdrojích veřejných. Dalším faktorem
ovlivňujícím velikost statistického souboru je také charakter činnosti jednotlivých
organizací. Významná část oslovených organizací směřuje finanční prostředky
k rozvoji projektů, které jsou alokovány v České republice. Sem spadají například
již zmíněné projekty globálního rozvojového vzdělávání, pomoc migrantům a
další multikulturní aktivity. Respondentní organizace se věnují projektům
rozvojové spolupráce v celkem 34 zemích Afriky, Střední Ameriky, Asie a Evropy,
jejichž seznam lze nalézt v příloze.
Data pro vysvětlující proměnné pochází z různých zdrojů. Zdrojem pro
údaje o HDP byla databáze Světové banky. Data o indexu lidského rozvoje a
multidimenzionálního indexu chudoby byla převzata z databáze programu pro
rozvoj OSN (UNDP). Jako determinant úrovně demokracie byly použity údaje o
politických právech a občanských svobodách organizace Freedom House z roku
2013 a index úrovně demokracie Světové banky (voice and accountibility). Údaje
o míře korupce pak vychází z databáze Světové banky a z reportu organizace
Transparency International z roku 2013. Data pro kontrolní proměnné jako je
velikost populace a rozloha země vychází z databáze Světové banky. Údaje o
probíhající válce pochází z databáze Univerzity v Uppsale Odboru pro výzkum
míru a konfliktu, která používá hranici 1000 obětí vztažených k boji v daném
roce. Dataset používá údaje z období let 2010-2013 za účelem zahrnutí možných
dopadů války. Údaje o katastrofě byly převzaty z mezinárodní databáze katastrof
(EMDAT) a zahrnují celkový počet obětí přírodních katastrof mezi lety 2010 až
2013. Kontrolní proměnná „prioritní země“ je binární proměnnou a rozděluje
rozvojové země dle priorit zahraniční rozvojové politiky České republiky.
Proměnná vzdálenost byla převzata z několika zdrojů.

3.1 Závislá proměnná
Vysvětlovanou proměnnou představuje „míra pomoci“, kterou poskytují
organizace v zemích rozvojové spolupráce. Z důvodu značné variability ve
34

velikosti rozpočtů českých nevládních neziskových organizací byla proměnná
„míra pomoci“ měřena podílem alokované částky v dané zemi na rozpočtu
organizace na projekty rozvojové spolupráce v roce 2013 vyjádřeným
v procentech. Velikost rozpočtu je nutné brát v potaz, protože určuje míru částky
využitou na projekty rozvojové spolupráce v jednotlivých zemích. Například
rozpočet organizace Člověk v tísni, o.p.s. byl v roce 2013 téměř 858 krát větší než
rozpočet organizace Shine Bean, o.p.s.96 Právě organizace Shine Bean, o.p.s
využila polovinu ze svého rozpočtu na projekty rozvojové spolupráce v Keni,
organizace Adra, o.p.s. využila na projekty v Keni pouze 1,26 % svého celkového
rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že existují studie věnující směřování oficiálních toků
české rozvojové pomoci a ČRA ve svých výročních zprávách zmiňuje konkrétní
finanční obnosy poskytnuté jednotlivým organizacím/zemím, cílem studie bylo
zaměřit se nově na tok financí poskytnutých soukromými dárci, resp.
individuálními dárci a firmami. Proto byly organizace požádány o poskytnutí
údajů o částkách využitých v jednotlivých zemí na projekty rozvojové spolupráce
pocházející výhradně od soukromých dárců.97 Poskytnutá data o finančních
částkách tedy neobsahují částky z vládních zdrojů ani multilaterálních organizací
a jsou zaměřena pouze na české dárce.98 Projekty rozvojové spolupráce byly
specifikovány jako ty projekty, realizované mimo ČR v jednom z následujících
sektorů: životní prostředí, zemědělství, lesnictví a rybolov, sociální rozvoj
(vzdělávání, sociální a zdravotnické služby), ekonomický rozvoj (obchod a
turismus), spoje a infrastruktura (komunikace, voda, kanalizace), podpora
demokracie, lidských práv a společenské transformace. Tedy projekty
neobsahující humanitární pomoc. Jako rozvojové země byly definovány ty státy

96

O něco menší rozdíl v objemu rozpočtů obou organizací můžeme najít v případě financování
projektů rozvojové spolupráce (mimo humanitární pomoc). I v tomto případě má ale Člověk v tísni
o.p.s. 683 krát větší rozpočet než organizace Shine Bean o.p.s. Údaje byly poskytnuté autorce skrze
vyplněný dotazník.
97
Částka obsahující pouze zdroje od soukromých dárců a nadací, pokud tyto nadace nevyužívají
financování z veřejných zdrojů.
98
Oslovena byla a údaje o financování svých projektů poskytla i mezinárodní organizace Care, která
pro své projekty rozvojové spolupráce využívá i dary poskytnuté českými soukromými dárci
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přijímající oficiální rozvojovou pomoc a definované Organizací pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj. Z celkem 33 zemí obsáhlých v souboru dat, patří mimo
seznam pouze Ruská federace, kterou se ovšem autorka rozhodla zařadit
vzhledem k tomu, že organizace Charita zasílá více než 44 % z celkových zdrojů na
projekty rozvojové spolupráce právě do této země.

3.2 Nezávislé proměnné
3.2.1 Úroveň chudoby
Mezi hlavní sledované proměnné v modelu, jejichž vliv na závislou
proměnnou tato práce zkoumá, je nezávislá proměnná vyjadřující úroveň
chudoby.

K měření

úrovně

chudoby,

představující

hlavní

argument

humanitárního diskursu, se používá řada indexů, nejčastěji používaná míra je
HDP na hlavu (proměnná „HDP na hlavu“). HDP na hlavu je postaven na paritě
kupní síly a je objektivním měřítkem chudoby a spadá mezi světové indikátory
rozvoje Světové banky.99 Často jej používá právě literatura zabývající se
rozvojovou pomocí v oblasti politologie a ekonomie a Světová banka poskytuje
data o HDP na hlavu téměř ke každé zemi. Podle humanitární hypotézy a dle
Bütheho predikce je to právě HDP na hlavu, který je statisticky významným
indikátorem míry poskytnuté pomoci.100 V literatuře zabývající se rozvojovou
problematikou existuje ovšem dlouhotrvající diskuze o limitech HDP na hlavu
jako indikátoru rozvoje země. Důvodem je i fakt, že HDP na hlavu jako indikátor
rozvoje země má své limity. Jedním z často citovaných limitů je to, že HDP na
hlavu nebere v potaz sociální ani environmentální kontext chudoby a proto není
dobrým měřítkem celkové kvality života.101 Stiglitz například upozorňuje na limity
HDP v souvislosti s materiální nerovností. Uvádí, že pokud jsou velké změny
v nerovnosti (změny v rozdělení příjmů), HDP neposkytuje vhodné posouzení
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WB (2015b) Studie používá HDP v hodnotě současných dolarů na hlavu.
Büthe, Tim (2012), str. 586
101
UN (2015)
100
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situace, ve které se většina lidí nachází. HDP totiž může růst bez ohledu na
sociální kvalitu obyvatelstva země.102
Za účely diplomové práce a pro zjištění robustnosti výsledků pracuje studie
s alternativním indikátorem rozvoje země, resp. míry chudoby a tím je index
lidského rozvoje (proměnná „HDI“), který vychází z reportu lidského rozvoje
Programu pro rozvoj OSN. HDI není oproti HDP na hlavu pouze ekonomickým
měřítkem chudoby. Index byl vytvořen za účelem zdůraznění toho, že nejen
ekonomický růst, ale především lidé a jejich kapacity by měly být základním
kritériem pro hodnocení rozvoje země. HDI je tak souhrnným měřítkem
průměrného dosažení úspěchů ve třech klíčových oblastech lidského rozvoje, a to
je zdraví, vzdělání a přijatelný životní standart, měřeno geometrickým průměrem
standardizovaných indexů všech tří dimenzí.103 I HDI má ovšem své limity a tím je
to, že neobsahuje další dimenze lidského rozvoje jako je například politická
svoboda, environmentální udržitelnost a další.104
Třetím indikátorem chudoby je multidimenzionální index chudoby
(proměnná „MPI“), který také vychází z reportu lidského rozvoje Programu pro
rozvoj OSN. Jedná se o relativně nový ukazatel míry chudoby, který byl
představen v roce 2010 a nahradil dříve používaný HPI - index lidské chudoby.
Index je svými třemi dimenzemi, které měří, podobný indexu lidského rozvoje.
Ovšem MPI využívá sběru dat pocházejícího z jednotlivých domácností-rodin,
tedy jedná se o data z jednoho výzkumu. HDI využívá dat mnoha mezinárodních
agentur zabývajících se sběrem dat.105 MPI jako měřítko chudoby ukazuje počet
osob, které jsou chudé na více úrovních (trpí strádáním ve 33% vážených
indikátorů).106
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Stiglitz, Joseph E, Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi (2009) Report by the Commission on the
Measurement of Economic Performance and Social Progress
103
UNDP (2015a) Mezi standardizované indexy HDI patří průměrná délka života při narození, hrubý
domácí příjem na hlavu, průměrná úroveň vzdělání dospělého a podíl zapsaných do primárního,
sekundárního a terciálního vzdělávání. Vyšší hodnoty znamenají vyšší úroveň lidského rozvoje
104
Report Komise měření ekonomického výkonu a sociálního pokroku (2011) Evropská komise
105
UNDP (2015a)
106
UNDP (2015b)
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3.2.2 Efektivita rozvojové pomoci
Rozvojová hypotéza pracuje s pravděpodobnou efektivitou a úspěchem
pomoci, které by měly být hlavními determinanty alokace pomoci. Proto se
nezávislé proměnné budou omezovat na sociální a politický kontext alokace
pomoci. Za tímto účelem studie pracuje s několika indikátory kvality
institucionálního prostředí a míry politické a občanské svobody.
Do jaké míry ovlivňuje korupce směřování oficiální zahraniční rozvojové
pomoci, řeší řada autorů a odpověď je bez ohledu na proklamované odkazy na
„ocenění dobrého vládnutí“ nejednoznačná. Korupce hraje bez pochyby roli i pro
nevládní sektor účastnící se projektů rozvojové spolupráce. Dle různých studií
NNO potřebují pro své aktivity v rozvojové zemi podporu místních zastupitelstev,
politických lídrů a vlád, proto je pro ně otázka korupce významným faktorem pro
směřování pomoci.107 Jednou z nezávislých proměnných prezentujících míru
korupce proto bude index kontroly korupce Světové banky. Index reflektuje to,
jak společnost vnímá míru využívání veřejné moci za účelem získání soukromých
zisků, což zahrnuje jak menší, tak větší formy korupce, stejně tak jako podmanění
státu elitami a soukromými zájmy.108 Čím nižší hodnota indikátoru, tím vyšší míra
korupce v zemi.
Alternativním měřítkem míry korupce v zemi je indikátor korupce
Transparency International, mezinárodní nevládní organizace, která se
dlouhodobě zabývá bojem proti korupci. Indikátor korupce TI se liší od ostatních
měřítek korupce tím, že je založen na otázkách týkajících se vnímání korupce ve
veřejném sektoru v rámci několika průzkumů. Je používán od roku 1996 a byl
široce citován především tiskem, z počátku byl také kritizován z důvodu používání
dat z průzkumů různé kvality, avšak podle Alesinyho byla metodologie průzkumů
v roce 1998 poupravena a indikátor nabyl kvalitnější podoby.109 I zde nižší
hodnota znamená vyšší míru korupce.
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Büthe, Tim (2012), s. 589 a Nunnenkamp, Peter (2010), s. 5
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Dalším významným faktorem ovlivňujícím směřovaní pomoci je úroveň
demokracie. Mezi všeobecně používaný indikátor míry demokracie patří indexy
organizace Freedom House. Míra demokracie je hodnocena organizací dvěma
způsoby, z pohledu politických práv a občanských svobod. Oba indexy se
pohybují v rozmezí od 1 do 7, kdy vyšší hodnota znamená nižší míru demokracie.
Pro studii byly oba indexy sečteny, a tak proměnná nabývá hodnot od 2 do 14.
Tedy země s hodnotou 14 je hodnocena jako zcela demokratická jak z pohledu
politických práv, tak z pohledu občanských svobod.110
Jako poslední faktor, který může teoreticky ovlivňovat směřování pomoci
do dané země je index demokracie (voice and accountibility), který stejně jako
index kontroly korupce spadá do indikátorů dobrého vládnutí Světové banky.
Jako ukazatel demokracie zahrnuje index dobrého vládnutí další dimenze jako je
institucionální kvalita a svoboda volby. Index měří míru, podle které si občané
země mohou svobodně vybírat vlastní vládu, stejně tak sem spadá svoboda
projevu, sdružování a svoboda médií.111

3.2.3 Ostatní vysvětlující proměnné
Mezi ostatní vysvětlující proměnné byly vybrány binární proměnná
„prioritní země“, „válka“, „katastrofa“, „rozloha země“, „počet obyvatel“ a
„vzdálenost“ (vzdálenost mezi Prahou a hlavním městem dané země). Některé
vysvětlující proměnné se vyskytují i v jiných studiích, které se zabývají rozvojovou
problematikou, jiné jsou v této práci použity nově a to se týká otázky např.
„prioritní země“.
Binární proměnná „válka“ se rovná jedné v případě, že podle databáze
Odboru pro výzkum míru a konfliktu Univerzity v Uppsale byla v daném roce
v zemi válka. Pro válku se používá hranice 1000 obětí vztažených k boji v daném
roce.112 Použití proměnné válka vychází z předpokladu, že válečný konflikt může
mít za dopad přísun humanitární pomoci a s tím spojené projekty rozvojové
110
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WB (2015c)
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Gleditsch, Nils Petter, Peter Wallensteen, Mikael Eriksson, Margareta Sollenberg, and Håvard
Strand (2002) Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset. Journal of Peace Research 39(5) (online)
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spolupráce. Dále zde může existovat korelace mezi mírou poskytnuté pomoci a
rozpoutaným konfliktem, který vede k mocenskému boji a tím pádem oslabení
demokracie. Proměnná „válka“ tedy bude využita k otestování obou hypotéz jak
humanitární tak rozvojové.
Další binární proměnnou je „prioritní země“, resp. nezávislost organizace na
financování veřejnými zdroji v alokaci zdrojů pocházejících od soukromých dárců.
Cílem zahrnutí této proměnné bylo zjistit, zda má agenda oficiální zahraniční
spolupráce České republiky a její výběr prioritních zemí vliv na míru poskytované
pomoci v daných zemích spolupráce. NNO bezpochyby využívají kombinaci
veřejných a soukromých zdrojů na financování projektů rozvojové spolupráce a
oba zdroje tak logicky nelze kvalitativně rozdělit. Vzhledem k výraznému zapojení
veřejného financování rozvojových projektů NNO může výběr prioritních zemí
zahraniční spolupráce České republiky determinovat i směr toku financí od
soukromých dárců. Navíc, jak již bylo řečeno, valná část financí využitých na
projekty bilaterální spolupráce byla využita v těchto prioritních zemích. Současná
literatura se snaží zodpovědět otázku, do jaké míry je neziskový sektor nezávislý
na státním financování a to vzhledem k vysoké míře státních dotací. Podle
Nunnenkampa a dalších je alokace pomoci ze strany NNO ovlivněna geografickou
volbou oficiálních donorů. Důsledkem toho může být, že NNO spíše následují
rozhodnutí svých oficiálních donorů, než že se rozhodnou autonomně, kam
alokují své aktivity. Někteří kritici tohoto směřování dokonce tvrdí, že vládní
finanční zdroje mohou zapříčinit to, že se z NNO stanou pouzí „realizátoři
politické agendy vlád.“113 Stejně tak Fisher uvádí, že: „NNO často prohlašují
autonomii na vládních institucích, jsou ale často úzce napojeny na domácí vlády
v ambivalentních, dynamických vztazích, které jsou někdy kooperativní, někdy
kontroverzní a někdy obojí najednou.“114 Z tohoto důvodu byly hodnotou jedna
označeny všechny programové a projektové země dvoustranné rozvojové
spolupráce ČR, v souboru dat jsou tak označeny země, kde působí i respondentní
113
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organizace, tj. Afghánistán, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Moldavsko,
Mongolsko, Srbsko, Vietnam.
Významnou proměnnou, která může mít vliv na objem poskytované
pomoci je přírodní katastrofa a její následky. Proměnná „katastrofa“ využívá dat
mezinárodní databáze katastrof Emdat a představuje celkový počet úmrtí
způsobených přírodní katastrofou v letech 2010 až 2013. Léta předcházející roku
2013 jsou zahrnuta především z důvodu zemětřesení na Haiti v roce 2010, při
kterém zemřelo přes 200 000 lidí a po kterém následoval přísun české
humanitární a rozvojové pomoci. V tomto ohledu je zapotřebí připomenout, že
větší NNO jako je například Člověk v tísni, o.p.s. používají koncept LRRD, který
vyplňuje prostor mezi krátkodobou pomocí při katastrofách a válečných
konfliktech a dlouhodobou rozvojovou spoluprací. Data o financování svých
projektů, které poskytla organizace tedy zahrnují i částky na humanitární činnost
organizace v zemi, protože prakticky některé aktivity nelze rozdělit čistě na
humanitární a rozvojové. Nejčastěji je tomu tak právě v případech humanitárních
krizí způsobených válkou nebo přírodní katastrofou.
Dalšími dvěma proměnnými jsou „rozloha země“115 a „počet obyvatel“,
které jsou v literatuře věnující se rozvoji běžně používány jako kontrolní
proměnné. Data pro tyto proměnné jsou čerpána z databáze Světové banky a
pokrývají období roku 2013.
Netypickou kontrolní proměnnou je „vzdálenost“, tedy vzdálenost mezi
Prahou a hlavním městem rozvojové země. Vzdálenost a s tím spojené cestovní
náklady mohou teoreticky také do určité míry ovlivnit směřování pomoci do
zahraničí. Zajímavé v tomto ohledu bude sledovat alokaci projektů v evropských
zemích a zemí zbytku světa. Data pro tuto proměnnou vychází ze srovnání
několika online serverů měřících vzdálenost hlavním měst na kilometry vzdušnou
čarou.116
115

Proměnná „rozloha“ byla transformována do logaritmické formy z důvodu snadnější interpretace
dat
116
Data o vzdálenostech mezi hlavními městy byla přijata ze serveru
http://www.distancefromto.net/ a dále pak srovnána s dalšími servery
(http://www.mapdevelopers.com/distance_from_to.php a http://www.freemaptools.com/how-far-
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3.3 Deskriptivní charakteristiky proměnných
V příloze v tabulce č.2 lze nalézt hodnoty deskriptivních charakteristik všech
proměnných využitých v modelu. V případě závislé proměnné „míra pomoci“ jako
podílu alokace prostředků v zemi na rozpočtu organizace na projekty rozvojové
spolupráce výsledky analýzy poukazují na to, že v průměru z každé organizace
putuje do jednotlivých zemí téměř 33% rozpočtu na projekty rozvojové spolupráce.
V případě celkového rozpočtu organizace je to pak přes 12%. V tomto ohledu je ale
nutné podotknout, že významnou roli při měření průměrné částky zasílané do
rozvojové země hraje široké spektrum velikosti organizací. Důkazem je výrazný
rozdíl mezi průměrem a mediánem proměnné, kdy medián je téměř třikrát nižší než
její průměr. Významný podíl na tomto trendu má několik extrémních hodnot malých
organizací jako je např. Wontanara o.p.s., která zasílá 100 % svých zdrojů na
projekty rozvojové spolupráce pouze do jedné země. Protipólem jsou velké
organizace jako Adra,o.p.s., Člověk v tísni o.p.s. a Charita o.p.s., které do
jednotlivých zemí rozvojové spolupráce zasílají často pouze desetiny nebo setiny
procent z celkového rozpočtu. Celkovou alokaci prostředků do jednotlivých zemí
pak znázorňuje obrázek č.1.
Proměnné představující indikátory chudoby jako je „HDP na hlavu“, „HDI“ i
„MPI“ naznačují, že organizace podporují v tomto ohledu širokou škálu zemí od těch
s relativně vysokým HDP na hlavu jako je Rusko po země velice chudé jako
Středoafrická republika držící nejnižší hodnotu HDP na hlavu, tak indexu lidského
rozvoje.
Minima a maxima sečtených indexů demokracie Freedom House naznačují, že
země, kde jsou organizovány projekty rozvojové spolupráce využívají celý rozsah
těchto indexů. Tedy v roce 2013 české NNO spravovaly projekty v zemích s
demokratickými i nedemokratickými režimy, kdy maximální hodnotu indexu držela
Sýrie (nejméně demokratická) a minimální pak Mongolsko. Tento trend se projevuje
i v míře korupce v zemích projektů rozvojové spolupráce, kdy průměr indexu

is-it-between.html), poskytujícími měření kilometrové vzdálenosti. Rozdíly ve vzdálenostech mezi
městy jsou na těchto serverech maximálně 20 km. Všechny tři servery byly navštíveny dne 1.6.2015
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kontroly korupce Světové banky je -0,73, tedy na škále od -2 (nejsilněji vnímaná
korupce) a +2 (země s nejmenší korupcí) organizace podporují spíše země s vyšší
mírou korupce. Stejně tak tomu je i u indexu korupce TI, kdy nejlépe hodnocená
země z hlediska míry korupce je Gruzie s hodnocením 49 z celkových 100 bodů.
Index demokracie Světové banky, který se pohybuje na stejné škále jako index
kontroly

korupce

naznačuje,

že

v průměru

organizace

podporují

spíše

nedemokratické režimy s prostřední hodnotou -0,57.

Obrázek č.1 Alokace projektů rozvojové spolupráce českými NNO financovaných
ze soukromých zdrojů v roce 2013 ve světě. Intenzita barvy (v korunách)
představuje míru finančních prostředků do jednotlivých zemí

Zdroj: zpracováno autorkou

Podle údajů o obětích katastrof v zemích, kde jsou realizovány rozvojové
projekty, je mediánem za léta 2010 - 2013 469 obětí. I zde je velký rozdíl mezi
průměrem a mediánem proměnné, což je způsobeno extrémní hodnotou,
zemětřesením na Haiti v roce 2010, které mělo za následek více než 200 000 obětí.
V průměru se hlavní města rozvojových zemí, nachází 5441 km od Prahy, kdy
nejbližší podporovanou zemí je Srbsko. Co se týče binární proměnné „válka“, ta se
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vyskytuje v 6% pozorování. Válka v roce 2013 probíhala v Afghánistánu, Jižním
Súdánu, Iráku a Sýrii. Dle výsledků pozorování proměnné prioritní země přes 36%
zemí, kde jsou alokovány projekty rozvojové spolupráce, patří mezi prioritní země
české zahraniční rozvojové spolupráce. V průměru polovina obyvatel zemí rozvojové
spolupráce je křesťanského vyznání.
Průměr proměnné „míra pomoci“, která vyjadřuje sumy finančních částek
alokovaných do jednotlivých zemí, je 3 048 546 Kč. Minimální hodnotou je 300 000
Kč alokovaných organizací Alterra o.p.s. na projekty v Kyrgyzstánu a nejvyšší částkou
je 27 198 104 Kč, směřující v roce 2013 do Keni. Obrázky č.2 až č.4 představují
teritoriální alokaci projektů rozvojové spolupráce českých NNO financovaných ze
soukromých zdrojů v roce 2013 na jednotlivých světových kontinentech.

Obrázek č.2 Alokace projektů rozvojové spolupráce českými NNO financovaných
ze soukromých zdrojů v roce 2013 v Evropě.

Zdroj: zpracováno autorkou
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Obrázek č.3 Alokace projektů rozvojové spolupráce českými NNO financovaných
ze soukromých zdrojů v roce 2013 v Africe.

Zdroj: zpracováno autorkou

Obrázek č.4 Alokace projektů rozvojové spolupráce českými NNO financovaných
ze soukromých zdrojů v roce 2013 v Asii.

Zdroj: zpracováno autorkou

45

Výpočty celkových alokovaných sum napovídají (tabulka č. 3), že nejvíce
finančních prostředků na projekty rozvojové spolupráce směřovalo v roce 2013
do Afriky a to 61%, nejméně naopak do Střední a Jižní Ameriky, kde jedinou zemí
rozvojové spolupráce bylo Haiti. Ze všech organizací, které poskytly údaje o
financování svých projektů, celkem 43% organizací alokovalo finance ze
soukromých zdrojů do Afriky, do Asie pak 40% všech organizací. V zemích Asie
v roce 2013 tedy působilo 40% organizací, celková suma, která dorazila na tento
kontinent, ovšem tvořila pouze 23% z celkové sumy na projekty. Nejnákladnější
byly tedy projekty alokované v Africe, kde působil v roce 2013 podobný počet
organizací jako v Asii.

Tabulka č. 3 Teritoriální alokace projektů rozvojové spolupráce

Kontinent
Afrika
Asie
Evropa
Karibik a Latinská Amerika

alokovaná souhrnná částka v %
61%
23%
6%
10%

Zdroj: vlastní výpočty
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Organizace působící na
kontinentu v %
43%
40%
12%
5%

4. Empirická analýza
V této kapitole bude představen model, skrze který bude ověřována platnost
humanitnární a rozvojové hypotézy a následně budou interpretovány výsledky
analýzy. Práce se snaží prokázat, zda existuje vztah mezi nezávislou proměnnou
míra chudoby, resp. podmíněnou efektivitou pomoci a závislou proměnnou „míra
pomoci“. Za tímto účelem bude využita regresní metoda nejmenších čtverců, tedy
metoda lineární regrese. Podle Cyhelského slouží regresní analýza k číselnému
charakterizování závislosti mezi proměnnými: „V tomto případě stojí proti sobě
vysvětlující (nezávisle) proměnná v úloze „příčiny“ a vysvětlovaná (závisle)
proměnná jako „následek“ a cílem analýzy je popis formy změn závisle proměnné
při změnách nezávisle proměnné.“117 V lineární regresní analýze představuje
lineární vztah mezi proměnnými lineární přímka, proto se snažíme najít takovou
přímku, která bude nejlépe predikovat y-hodnoty závisle proměnné pomoci xhodnot nezávisle proměnné.118 K tomuto účelu je nejčastěji využívána metoda
nejmenších čtverců, se kterou pracuje i tato práce.

Základní rovnici, kterou tato práce využívá je:
Log míra pomoci = β₀ + β₁míra chudoby+ β₂demokracie + β₃logrozloha +
β₄vzdálenost + β₅katastrofa + β₆populace + β₇ prioritní země + β₈válka + e

Závislou proměnnou je „míra pomoci“, která představuje podíl alokované
pomoci v dané zemi na rozpočtu organizace na projekty rozvojové spolupráce.
Z důvodu robustnosti dat je proměnná „míra pomoci“ užívána v modelu
v logaritmické formě. Parametry regresní funkce představují symboly β₀, β₁, atd., e
představuje náhodnou složku regresního modelu. Do logaritmické formy kromě
závislé proměnné je upravena i proměnná „rozloha“. Proměnná „demokracie“ je
v modelech testujících rozvojovou hypotézu nahrazena pro komparaci proměnou
117

Cyhelský, Lubomír a Souček, Eduard (2011) Základy statistiky, Vysoká škola finanční a správní,
o.p.s. 1.. vyd, s.78
118
Hendl, Jan (2009), Přehled statistických metod. Analýza a metaanalýza dat, Kosmas, 3. vyd., s. 279
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„korupce“, která také vyjadřuje míru dobrého vládnutí. Co se týče velikosti souboru,
ten obsahuje pouze země, ve kterých jsou alokovány projekty rozvojové spolupráce,
resp. kam zasílaly české NNO finanční prostředky v roce 2013. Vzhledem k tomu, že
cílem práce je najít charakteristiku zemí dle humanitární, resp. rozvojové hypotézy,
do kterých jsou zasílané finanční prostředky na projekty rozvojové spolupráce,
neobsahuje soubor ostatní země.

4.1 Test humanitární hypotézy
Za účelem otestování humanitární hypotézy, podle které míra zaslané pomoci
je ovlivněna mírou chudoby dané země, byly vytvořeny tři modely využívající různé
indikátory chudoby. Model č.1 využívá jako nezávislou proměnnou míru chudoby
„HDI“, model č. 2 využívá indikátor „HDP na hlavu“ a model č. 3 pak „MPI“. Výsledky
modelů lze najít v tabulce A.
Podle výsledků modelů č. 1 a č. 3 lze zamítnout nulovou hypotézu o
nevýznamnosti hlavních sledovaných proměnných na jednoprocentní hladině
významnosti (P - hodnota < 0,01). Koeficienty determinace (R²) vyšly přibližně o 6%
vyšší u modelu č. 1 a č. 3 než u modelu č.2. U obou těchto modelů se podařilo
vysvětlit přibližně 42% variability dat. Výsledky odhadu koeficientu „HDI“ jako
indikátoru míry chudoby poukazují na statistickou významnost negativního
koeficientu, resp. čím vyšší je HDI dané země, tím nižší je míra pomoci ze strany
českých NNO. Proměnná „HDI“ je měřena na škále 0-1. Teoreticky řečeno průměrný
nárůst HDI z 0 na 1 bod znamená pokles podílu alokace pomoci na rozpočtu
organizace o 235%. Výsledky lze chápat také tak, že například průměrný posun z
úrovně 0,34 (HDI Středoafrické republiky) na 0,44 (HDI Etiopie) vede k poklesu
podílu pomoci na rozpočtu organizace v průměru o 23,5%. Vliv na objem zasílané
pomoci má stejně tak indikátor chudoby MPI v případě modelu č. 3, jehož výsledek
je ovšem nutné číst opačnou logikou, protože koeficient s kladnou hodnotou
znamená, že nezávislá proměnná má pozitivní vliv na objem zasílané pomoci. Zde
nárůst MPI z 0 na 1 bod vede k nárůstu podílu alokace pomoci na rozpočtu
organizace o 145%. Průměrný nárůst z 0,25 (MPI Afghánistánu) na 0,35 (MPI
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Bangladéše) vede k nárůstu podílu pomoci na rozpočtu organizace v průměru o
14,5%. Koeficienty obou modelů tedy naznačují, že čím chudší je země, tím větší je
podíl alokace pomoci v dané zemi na rozpočtu organizace. Co se týče proměnné
„HDP na hlavu“, její odhadnutý koeficient není statisticky významný.

Tabulka A: Koeficienty modelů humanitární hypotézy
Log míra pomoci

Vzdálenost
Katastrofa
Prioritní země
Počet obyvatel
HDI

Model č. 1

Model č. 2

Model č. 3

0.00002
(0.00005)
-0.00000
(0.00000)
-0.625*
(0.249)
0.000
(0.000)
-2.348*
(1.022)

0.00001
(0.0001)
-0.00000
(0.00000)
-0.792**
(0.248)
0.000
(0.000)

0.00003
(0.00005)
-0.00000
(0.00000)
-0.728**
(0.240)
0.000
(0.000)

HDP na hlavu

-0.0001
(0.0001)

MPI
Válka
Log rozloha země
Konstanta

Počet pozorování
R²

-0.652
(0.547)
0.126
(0.188)
1.863
(1.198)

-0.465
(0.569)
0.279
(0.227)
-0.049
(1.102)

45
0.424

45
0.365

1.454*
(0.667)
-0.534
(0.538)
0.064
(0.193)
0.577
(1.011)
45
0.416

V závorkách se nacházejí p-hodnoty. ´ indikuje 10 % hladinu významnosti, * 5 %
hladinu významnosti, ** 1 % hladinu významnosti.
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Ostatní proměnné nemají významný vliv na míru zasílané pomoci. Výjimkou
ovšem je proměnná „prioritní země“, která je ve všech třech modelech signifikantní,
v případě modelů č. 2 a č. 3 se nachází na jednoprocentní hladině významnosti (P hodnota < 0,01). Pokud tedy daná země patří mezi prioritní země české rozvojové
spolupráce, je podíl alokace pomoci v dané zemi na rozpočtu organizace nižší než
v ostatních zemích, o čemž svědčí negativní koeficient.

4.2 Test rozvojové hypotézy
Za účelem otestování rozvojové hypotézy, podle které míra zaslané pomoci je
ovlivněna pravděpodobnou efektivitou a úspěchem pomoci, byly vytvořeny čtyři
modely využívající indikátory pro určení institucionální kvality a kvalit dobrého
vládnutí. Výsledky modelů lze najít v tabulce B. Model č. 4 využívá jako nezávislou
proměnnou indikátor demokracie Freedom House („demokracie FH“). Model č. 5
pracuje s proměnnou „kontrola korupce“ Světové banky. Proměnnou „index
korupce“ organizace Transparency International využívá model č. 6 a posledním
indikátorem je ukazatel kvality demokracie Světové banky (proměnná „demokracie
WB“) v modelu č 7.
U všech modelů se podařilo vysvětlit přibližně 44 % variability dat. Koeficienty
determinace (R²) vyšly u modelu č. 4 o několik procent vyšší než u ostatních modelů.
Zde jsou statisticky významnými proměnné „katastrofa“, „prioritní země“, “míra
chudoby“ i hlavní sledovaná proměnná „demokracie FH“. Koeficient proměnné
„demokracie FH“ naznačuje, že jeden bod v nárůstu demokracie vede k nárůstu
podílu alokace pomoci na rozpočtu organizace o 7,9 %. Čím méně demokratická
země je, tím více sem směřuje pomoci ze strany českých NNO. Podobný trend
ovšem nesledují další modely, podle kterých hlavní sledované proměnné
představující kvalitu vládnutí nejsou statisticky významné.
Co se týče dalších sledovaných proměnných, proměnná představující míru
chudoby index lidského rozvoje je opět statisticky významná na desetiprocentní
hladině významnosti (P - hodnota < 0,1). Stejně tak proměnná „prioritní země“
naznačuje nižší podíl alokace pomoci na rozpočtu organizace v případě, že se jedná
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o prioritní zemi oficiální rozvojové spolupráce ČR. Na desetiprocentní hladině
významnosti (P - hodnota < 0,1) se ve čtvrtém a sedmém modelu pohybuje i
proměnná „katastrofa“. Podle jejích koeficientů přítomnost (nedávné) katastrofy
v zemi vede k nižšímu podílu alokace pomoci na rozpočtu organizace, což může být
vysvětleno tím, že se jedná především o pomoc zasílanou na projekty rozvojové
spolupráce mimo humanitární pomoc.

Tabulka B: Koeficienty modelů rozvojové hypotézy
Log míra pomoci
Model č. 4
Vzdálenost
0.00001
(0.00005)
Katastrofa
-0.000003´
(0.00000)
Prioritní země
-0.672**
(0.243)
Počet obyvatel
0.000
(0.000)
HDI
-1.853´
(1.030)
Válka
-0.831
(0.540)
Log rozloha země
0.0004
(0.196)
Demokracie
0.079´
(0.044)
Kontrola korupce (WB)

Model č. 5
0.00001
(0.0001)
-0.00000
(0.00000)
-0.584*
(0.254)
0.000
(0.000)
-1.899
(1.154)
-1.010
(0.691)
0.078
(0.197)

Model č. 6
0.00002
(0.00005)
-0.00000
(0.00000)
-0.583*
(0.271)
0.000
(0.000)
-2.146´
(1.140)
-0.756
(0.605)
0.105
(0.197)

Model č.7
0.00002
(0.00005)
-0.000003´
(0.00000)
-0.668*
(0.251)
0.000
(0.000)
-1.949´
(1.080)
-0.741
(0.551)
0.031
(0.206)

-0.017
(0.020)

Index korupce (TI)

-0.152
(0.363)
0.251

Demokracie (WB)
Konstanta

1.693
(1.167)

2.452´
(1.387)

1.745
(1.244)

(0.225)
2.070*
(1.208)

Počet pozorování
R²

45
0.471

45
0.435

45
0.426

45
0.443

V závorkách se nacházejí p-hodnoty. ´ indikuje 10 % hladinu významnosti, * 5 %
hladinu významnosti, ** 1 % hladinu významnosti.
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4.3 Robustnost a testování výsledků
V této kapitole bude popsáno testování modelů z hlediska robustnosti a tří
předpokladů zahrnujících test multikolinearity a homoskedasticity. Hodnoty všech
diagnostik jsou velice podobné u testování robustnosti jednotlivých modelů.
Multikolinearita se v žádném z modelů neobjevila, stejně tak korelace mezi
vysvětlujícími proměnnými. Přítomnost homoskedasticity byla prověřena BreuschPaganovým testem, podle kterého lze zamítnout alternativní hypotézu a existenci
heteroskedasticity.
Vzhledem k tomu, že modely pracují s různými kontrolními proměnnými, za
účelem změření robustnosti dat a substantivní síly vztahu mezi závislou proměnnou
a jednotlivými kontrolními proměnnými byly vytvořeny další čtyři modely, které lze
nalézt v tabulce C. Pro komparaci byly zahrnuty modely, které obsahují ty nezávislé
proměnné, u kterých byla naměřena významná signifikance odhadnutých
koeficientů (HDI a úroveň demokracie dle Freedom House) a ostatní kontrolní
proměnné, které byly postupně do modelů přidávány. Výsledky jednotlivých modelů
napovídají, že indikátory u výše zmíněných nezávislých proměnných zůstávají nadále
signifikantní, stejně jako u proměnné „prioritní země“. Při přidání proměnných
„rozloha“ a „vzdálenost“ lze vidět podobné koeficienty determinace v modelech č.
10 a č. 11., navíc hlavní sledované proměnné „demokracie“ a „HDI“ jsou stále stejně
statisticky signifikantní. Kontrolní proměnné „vzdálenost“ a „rozloha“ nejsou tedy
pro modely nijak zásadní a nerozhodují o síle vztahu mezi závislou a nezávislou
proměnnou. Naopak v případě přidání proměnné „HDI“ vyjadřující míru chudoby
v modelu č. 10 lze vidět pokles signifikance proměnné „demokracie“ i „prioritní
země“. Výsledek lze chápat tak, že bez ohledu na míru chudoby země, je podíl
alokace finančních prostředků v zemi na rozpočtu organizace o 84% vyšší v zemích
mimo oficiální rozvojovou spolupráci ČR.
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Tabulka C: Koeficienty modelů při přidávání jednotlivých kontrolních proměnných

Log míra pomoci
Model č.8

Model č. 9

Model č. 10

0.105**
(0.038)
-0.00000´
(0.00000)
-0.888**
(0.217)

-0.635
(0.524)

0.105**
(0.039)
-0.00000´
(0.00000)
-0.840**
(0.227)
0.000
(0.000)
-0.636
(0.526)

0.081*
(0.039)
-0.00000´
(0.00000)
-0.679**
(0.235)
0.000
(0.000)
-0.845
(0.521)
-1.894´
(0.987)

Konstanta

0.608´
(0.343)

0.554
(0.352)

1.762*
(0.716)

0.079´
(0.044)
-0.00000´
(0.00000)
-0.672**
(0.243)
0.000
(0.000)
-0.831
(0.540)
-1.853´
(1.030)
0.00001
(0.00005)
0.0004
(0.196)
1.693
(1.167)

Počet pozorování
R²

45
0.410

45
0.419

45
0.470

45
0.471

Demokracie (FH)
Katastrofa
Prioritní země
Počet obyvatel
Válka
HDI
Vzdálenost
Log rozloha země

Model č. 11

V závorkách se nacházejí p-hodnoty. ´ indikuje 10 % hladinu významnosti, * 5 %
hladinu významnosti, ** 1 % hladinu významnosti.
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Závěr
Kondicionalita pomoci a principy dobrého vládnutí jsou významným tématem
mezinárodních vztahů. Studie zabývající se rozvojovou pomocí se často věnují
oficiální bilateriální pomocí států nebo rozvojovou pomocí směřující ze strany
mezinárodních organizací. Aktivitami neziskového sektoru se ovšem zabývá
podstatně méně studií, i přes to, že to jsou právě nevládní neziskové organizace,
které jsou považovány za významné aktéry na mezinárodním poli v oblasti
poskytování pomoci nejchudším zemím světa. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou
determinanty alokace

projektů

rozvojové spolupráce českými nevládními

neziskovými organizacemi a jakou roli hraje míra chudoby, resp. úroveň demokracie
a korupce v zemi přijímající pomoc. Humanitární a rozvojová hypotéza, které práce
testuje, vychází z konstruktivistické teorie a úzce pak z diskursů zabývajících se
etikou rozvojové pomoci. Vztah mezi danými proměnnými byl zkoumán na 34
zemích, kam směřuje své projekty rozvojové spolupráce 17 českých NNO. Data
pocházejí z roku 2013. K dosažení cílů práce a otestování humanitární a rozvojové
hypotézy provedla autorka rešerši mezi českýmu NNO věnujícími se rozvojové
problematice a získala údaje o konkrétních alokovaných částkách v jednotlivých
zemích rozvojové spolupráce. Tato studie tedy pracuje s originálním souborem dat,
který zachycuje alokaci zdrojů pocházejících od soukromých dárců a který zatím
v České republice chyběl. Mimo jiné tedy práce odpovídá i na to, do jakých zemí
směřují své finanční dary čeští dárci.
Velikost statistického souboru byla ovlivněna obecně nízkým počtem NNO
věnujících se rozvojové a humanitární problematice, které jsou navíc ve
financování svých projektů často závislé na veřejných zdrojích. Dalším aspektem
ovlivňujícím velikost statistického souboru je také charakter činnosti jednotlivých
organizací, kdy významná část oslovených organizací směřuje finanční prostředky
k rozvoji projektů, které jsou alokovány v České republice. Sem spadají například
projekty globálního rozvojového vzdělávání, pomoc migrantům a další
multikulturní aktivity. Organizace s vysokým celkovým ročním rozpočtem jako je
Člověk v tísni, o.p.s. nebo Adra, o.p.s. dle svých výročních zpráv zasílají
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významnou část svého rozpočtu na pomoc při katastrofách a válečných
konfliktech.
Pro účely práce byly vybrány odpovídající nezávislé proměnné, které
mohou mít teoretický dopad na míru zasílané pomoci a zároveň nabízejí možnost
srovnání. Pro humanitární hypotézu zkoumající míru chudoby zemí, kam směřuje
rozvojová pomoc, byly vybrány ke komparaci jako hlavní sledované proměnné
„HDP na hlavu“, „HDI“ a „MPI“, představující indikátory úrovně chudoby
zahrnující různé aspekty chudoby od ekonomických po sociální. Pro rozvojovou
hypotézu zkoumající podmínky, dle kterých lze odůvodněně očekávat účelné
využití pomoci, byly vybrány indexy měřící úroveň demokracie „demokracie FH“
a „demokracie WB“, a indexy měřící úroveň korupce dané země „index korupce“
a „kontrola korupce“. Jako další proměnné, které mohou mít teoretický vliv na
míru zasílané pomoci byly vybrány „vzdálenost“, „rozloha země“, „počet
obyvatel“, „válka“, „katastrofa“ a „prioritní země“ představující zemi jako
(ne)prioritní v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce.
Závislá proměnná „míra pomoci“ vychází ze souboru dat obsahující
alokované částky do konkrétních zemí rozvojové spolupráce jednotlivých NNO.
Vzhledem k velikosti, resp. různorodosti v objemu ročního rozpočtu českých NNO
věnujících se rozvojové spolupráci byla ke každé organizaci přiřazena příslušná
země, ve které organizace alokuje projekty rozvojové spolupráce. Jednotkou
statistického souboru je tedy země-organizace a míra zasílané pomoci je měřena
jako podíl alokace v příslušné zemi na rozpočtu organizace na projekty rozvojové
spolupráce. Cílem analýzy totiž bylo zjistit, jaký je podíl alokované částky ne
v rámci celkového rozpočtu organizace, který zahrnuje případné výdaje na
humanitární projekty i projekty v ČR, ale pouze v rámci rozpočtu na projekty
rozvojové spolupráce. Menší organizace jako např. Siriri, o.p.s. nebo Centrum
Narovinu, o.p.s. totiž věnují valnou část svého celkového rozpočtu na projekty
rozvojové spolupráce alokované v jedné, resp. dvou zemích, navíc jejich rozpočty
se skládají především z finančních darů soukromých dárců. Naopak projekty
rozvojové spolupráce velkých organizací jako je Adra, o.p.s., které jsou
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financované ze soukromých zdrojů, tvoří pouze desetiny procent z celkového
rozpočtu. Tuto variabilitu ve financování projektů proto bylo nutné vzít v potaz.
Hlavním cílem práce bylo zjistit vliv různých faktorů na alokaci projektů
rozvojové spolupráce v rozvojových zemích při užití dvou hypotéz:
Humanitární hypotéza
H1: Alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze strany NNO je vyšší v těch
zemích, jejichž úroveň chudoby je vyšší.

Rozvojová hypotéza
H2: Alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze strany NNO je vyšší v těch
zemích, kde lze odůvodněně očekávat její účelné využití.

Co se týče humanitární hypotézy, byly sestaveny celkem tři modely
využívající různé indikátory chudoby. Podle výsledků modelů č. 1 a č. 3 lze
zamítnout nulovou hypotézu o nevýznamnosti hlavních sledovaných proměnných
na jednoprocentní hladině významnosti (P - hodnota < 0,01). U obou modelů
s využitím proměnných „HDI“ a „MPI“ lze prokazatelně říci, že míra chudoby má
dopad na míru zasílané pomoci. V případě těchto modelů lze přijmout platnost
humanitární hypotézy, resp. alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze strany
nevládních neziskových organizací je vyšší v těch zemích, jejichž úroveň chudoby
je vyšší. Koeficienty proměnných „HDI“ a „MPI“ naznačují, že čím chudší je země,
tím větší je podíl alokace pomoci v dané zemi na rozpočtu organizace. Podobný
výsledek u obou modelů lze vysvětlit stejnými dimenzemi rozvoje, které oba
indikátory měří, na druhou stranu je třeba podotknout, že k sestavení indexů jsou
používána různá data, mají tedy různou vypovídající hodnotu.
V případě rozvojové hypotézy lze u tří modelů ze čtyř opět prokázat
signifikanci proměnné „MPI“ na desetiprocentní hladině významnosti. Ovšem ani
jeden ze čtyř modelů, ve kterých figurují různé indikátory korupce a demokracie,
neprokazuje pozitivní vliv na míru zasílané pomoci, ba naopak v případě modelu
č. 4 využívajícího indexu demokracie organizace Freedom House je tento vliv
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negativní. Koeficient proměnné „demokracie“ naznačuje, že jeden bod v nárůstu
demokracie vede k nárůstu podílu alokace pomoci na rozpočtu organizace o 7,9
%. Čím méně demokratická země je, tím více sem směřuje pomoci ze strany
českých NNO. Je tedy možné zamítnout rozvojovou hypotézu, resp. alokace
zdrojů na projekty rozvojové spolupráce ze strany nevládních neziskových
organizací není vyšší v těch zemích, kde lze odůvodněně očekávat její účelné
využití.
U všech sedmi modelů je signifikantní binární proměnná „prioritní země“,
jejíž p-hodnoty nedosahují pětiprocentní hranice významnosti. České NNO v roce
2013 alokovaly více financí na projekty rozvojové spolupráce mimo prioritní
země české zahraniční rozvojové spolupráce. Koeficienty proměnné „prioritní
země“ ve všech modelech naznačují, že podíl alokace v dané zemi na rozpočtu
organizace je v průměru o 70 % vyšší v neprioritních zemích. Vysvětlením může
být fakt, že jsou to právě projekty v prioritních zemích, které jsou financovány
především z veřejných zdrojů. Lze se tedy domnívat, že do určité míry jsou ty
rozvojové projekty financované soukromými dárci nezávislé na oficiální
zahraniční politice ČR. Další významnou proměnnou je v případě čtvrtého a
sedmého modelu testujícího rozvojovou hypotézu proměnná „katastrofa“. Podle
jejích koeficientů přítomnost (nedávné) katastrofy v zemi vede k nižšímu podílu
alokace pomoci na rozpočtu organizace, což může být vysvětleno tím, že se jedná
především o pomoc zasílanou na projekty rozvojové spolupráce mimo
humanitární pomoc.
Tato práce je první pokus o zmapování směru toku financí pocházejících od
soukromých dárců na projekty rozvojové spolupráce. I přes to, že byla potvrzena
humanitární hypotéza, nelze tvrdit, že tyto finance opravdu putují nejchudším
obyvatelům těchto zemí. Zajímavá by byla detailní analýza alokovaných projektů a
jejich následná efektivita nejen v kontextu humanitárního a rozvojového diskursu,
ale i v kontextu dlouhodobé udržitelnosti těchto projektů. Jak se liší projekty
financované ze soukromých zdrojů od těch, které jsou v krátkodobém nebo
dlouhodobém horizontu závislé na veřejném financování? Téma práce by se tak
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dalo rozšířit právě pro účely komparace různých druhů projektů a především pak
motivace jednotlivých organizací a především jejich zaměstnanců. Protože, jak uvádí
Büthe, výsledky potvrzující správnost humanitární hypotézy jsou konzistentní

s postoji teoretiků konstruktivismu, a to je, že normy a principiální přesvědčení o
dělání správné věci jsou hlavním tahounem chování mezinárodních NNO.119

119

Büthe, Tim (2012), s. 600
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Summary
The aim of the study was to answer questions originating from the
humanitarian and development discourse that is to determine whether the
allocation for development assistance projects and the extent of such assistance are
determined by the need for help, the poverty level of the recipient country, or
whether other factors, such as the level of democracy and principles of good
governance, also impact the allocation process. In order to test both hypotheses,
the regression analysis was used. The relation between variables was analysed on
34 countries that host projects of 17 Czech NGOs. The data came from the year of
2013. To answer the questions and to test the hypotheses, the author carried out a
research among Czech non-profit non-governmental organisations, which are active
in the field of development assistance, and was provided with data concerning
concrete amounts that had been allocated to each country receiving development
assistance. The study thus uses an original dataset that captures the allocation of
resources originating from private donors, which was not previously available in the
Czech Republic. By doing so, the study also shows where Czech donors direct their
financial donations to.
The size of the dataset was affected by a low number of NGOs active in the
field of development and humanitarian assistance, because these are mostly
dependent on public funding. Another aspect influencing the size of the dataset
is the nature of activities in which the NGOs are involved. Many organisations
focus on projects based in the Czech Republic, including projects concerned with
global education, migration and other multicultural activities. Organisations with
large budgets, such as People in Need or Adra, spend, according to their annual
reports, a significant amount of their annual budgets on the projects of
humanitarian assistance.
Humanitarian and development hypotheses, which are tested in this study,
originate from the constructivist theory and narrowly come from discourses
addressing the ethics of development aid. For the purposes of this study,
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appropriate variables were chosen that might have a theoretical impact on the
level of allocated resources and offer a possible comparison. For the
humanitarian hypothesis, which examines the poverty level of countries
receiving development assistance, three indicators of poverty were chosen –
GDP per capita, Human Development Index (HDI) and Multidimensional Poverty
Index (MPI). These indicators include different aspects of poverty from
economical to social ones. For the purposes of testing the development
hypothesis, according to which the aid is allocated to countries on the basis of its
most effective use, there were three indicators chosen; they include democracy
indexes by the Freedom House and the World Bank, Corruption Perception Index
by Transparency International, and the World Bank’s index of corruption and
transparency. Other control variables with a theoretical impact on the level of
dependent variable were found in the distance between Prague and the
recipient country, the area of the recipient country and its population, the
proportion of a Christian population, recent war, a disaster, and whether a
country is listed as a priority by the Czech Ministry of Foreign Affairs’
Development Cooperation. Within testing assumption of linear model and
robustness test, the variable proportion of Christian population was removed
from the models.
The dependent variable represents the allocated amounts to all countries
where development assistance projects were based in 2013. With regard to the
size and variability of annual budgets of Czech NGOs, each organisation was
assigned a respective country that had received development assistance. The
unit of the dataset is thus country-organisation. The degree of the financial aid is
measured as the proportion of each country’s allocation to the total annual
budget dedicated to development assistance projects. This is because smaller
organisations, including Siriri, o.p.s. or Centrum Narovinu, o.p.s., allocate a
significant part of their budgets to development assistance projects based in one
or two countries. To the contrary, large organisations such as Adra, o.p.s., which
are funded from private sources, commit only tenths of one-hundred percentage
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points of their annual budgets to development assistance. It was, therefore,
needed to take this variability into account.
The aim of the study was to identify the influence of various factors on the
allocation for development assistance projects in developing countries within the
context of two hypotheses:

Humanitarian hypothesis:
H₁: Allocation of resources for development assistance projects is higher in
countries whose poverty level is higher.

Development hypothesis:
H₂: Allocation of resources for development assistance projects is higher in
countries where the effective use of the aid is expected.

Concerning the humanitarian hypothesis, three models were built using
three distinct poverty indicators. According to the estimates of the first and the
third model, it is possible to disprove the null hypothesis of insignificance of the
independent variables at 1% significance level. Using the HDI and MPI poverty
level indicators, both models confirm that level of poverty in a recipient country
influences the amount of resources allocated to it, the p-value is 0,003 for both
models. In the case of these models, it is, therefore, possible to accept the
validity of the humanitarian hypothesis and say that the allocation of resources
for development assistance projects is greater in countries with a higher level of
poverty. Increasing the HDI (decreasing the poverty level) by 1 % causes a decline
in the proportion of the development assistance projects’ allocation for a
country by 2,35% of the total budget of an organisation The MPI indicator has a
similar impact on the amount of the allocated aid. That is, its increase by 1%
causes a growth in the development assistance allocation for country by 1,45%
of the total budget of the organisation. The coefficients of both models thus
indicate that the poorer the country, the greater its allocation proportion on an
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organisation’s total budget. The same results of the two models can be explained
by the same development dimensions that measure both indicators. On the
other hand, it should be noted that the indexes are constituted by different data
and thus, have a different explanatory power.
In the case of the development hypothesis, three out of four models, again,
prove the significance of the HDI index at 10% significance level. Using different
indicators of the levels of democracy and corruption, none of the four models
proves any positive influence on the amount of allocated recourses.
Furthermore, in the case of the fourth model, which uses the Freedom House
democracy index, the results indicate a negative influence. The variable
democracy coefficient indicates that increasing the democracy level by one point
causes a growth in the allocation for a country by 7,9 % of the total budget of the
organisation. The less democratic a country is, the more aid is allocated there. It
is, therefore, possible to disprove the development hypothesis and say that the
development assistance projects’ allocation is not higher in countries where the
effective use of the aid is expected.
All seven models prove the significance of the binary variable autonomy, of
which p-values do not reach the 5 % limit of significance. Czech NGOs in the year
of 2013 allocated more funds toward development assistance projects that are
based in countries not included in the Czech foreign development cooperation
index than they spent in the priority countries. The coefficients of the variable
autonomy in all models indicate that the proportion of allocation for a country
on the total budget of an organisation is by 70% higher in countries that are not
prioritised by the Czech foreign development cooperation.

These findings

probably relate to the fact that projects in priority countries are primarily funded
from public sources. Thus, we can assume that development assistance projects
that are funded through private donations are, to some extent, independent
from the official foreign policy of the Czech Republic. Another significant variable
is the disaster variable in the case of the fourth and the seventh model testing
the development hypothesis. According to its coefficients, the presence of a
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recent disaster in a country causes a decrease in the allocation for the country
within the total budget of an organisation. This may be explained by the fact that
funds used for humanitarian aid are not included in the dataset.
This is the first time that any research study attempted to map the flow of
funds coming from private donors that are dedicated to development assistance.
Even though the validity of the humanitarian hypothesis was accepted, it is not
possible to claim that the finances truly reach the poorest population of recipient
countries. For further research, it would be seminal to carry out a detailed
analysis of the already allocated projects and their consequent effectivity, not
only in the context of the humanitarian and development discourse, but also in
terms of their long-term sustainability. How do projects funded from private and
public sources vary among each other? It would be thus possible to broaden the
scale of research by the comparison of different types of projects and, especially,
of the motivation of organisations and their employees. As Büthe states, the
results confirming the validity of humanitarian hypothesis are consistent with the
constructivist approach: „Within theoretical debates in international relations,
our findings are consistent with the position of constructivist scholars that norms
guide the behaviour of transnational NGOs.“120

120

Büthe, Tim (2012), s. 600
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Přílohy
Tabulka č.2 Deskriptivní charakteristiky proměnných
Proměnná
Míra pomoci
Index demokracie (FH)
HDI
Katastrofa
Kontrola korupce
Válka
Prioritní země
Rozloha země
Vzdálenost
Počet obyvatel
HDP na hlavu
Index korupce
MPI
Index demokracie (WB)
Celková alokace**

Průměr

Medián

SO

Minimum

Maximum

32.9744
8.5200
37.48
0.1096
100
8.286
9.000
2.93
3.000
14.000
0.581
0.573
0.12
0.3405
0.8910
16766
469 57854.68
0
229774
-0.7371
-0.8908
0.43 -1.4264
0.3552
0.061
0
0.21
0
1
0.367
0
0,5
0
1
1048419
300000
2787859
11276 163376870
5441.6
5712.3 2392.036
742.1
9913.9
103352434 21471618 318219956 2303315 1,357E+09
2479.3
1263.4
2427
333.2 14611.701
30.33
28
9.48
8
49
0.20439 0.22938
0.17 0.00040
0.56414
-0.54711 -0.56544
0.64 -1.57691
0.41173
3048546
952952
5725899
30000 27198104

SO** Směrodatná odchylka
** Celková alokace nespadá do proměnných, které jsou využity v modelech. Je uvedena pro upřesnění
deskriptivních statistik kumulovaných finančních částek zaslaných do jednotlivých zemí.

Graf č. 1 Podíl alokace finančních prostředků v zemi na rozpočtu organizace na
projekty rozvojové spolupráce

Zdroj: vlastní výpočty
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Graf č. 2 Úroveň chudoby (měřena dle indikátoru HDI) v zemích projektů rozvojové
spolupráce

Zdroj: vlastní výpočty

Graf č. 3 Úroveň demokracie (měřena dle indikátorů Freedom House) v zemích
projektů rozvojové spolupráce

Zdroj: vlastní výpočty
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Příloha č. 1 Seznam členských organizací FoRS 2013
Členové:
1. Adra ČR
2. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s. – ARPOK
5. ARS – Asociace pro rozvojovou spolupráci, o. s.
3. Centrum Dialog, o. s.
4. Centrum Narovinu, o. s.
5. Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), Institut tropů a subtropů
6. Člověk v tísni, o. p. s.
7. Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové pomoci
8. EDUCON, o. s.
9. Ekumenická akademie Praha, o. s.
10. Fairtrade Česká republika, z. s. p. o.
11. Humanitas Afrika, o. s.
12. Charita Česká republika
13. INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX - SDA)
14. Multikulturní centrum Praha, o. s.
15. Nadační fond Microfinance
16. NaZemi, o. s.
17. Občanské sdružení Development Worldwide, o. s. (DWW)
18. Občanské sdružení M.O.S. T.
19. Občanské sdružení ShineBean, o. s.
20. Glopolis, o. p. s.
21. SADBA - Salesiánská asociace Dona Boska, o. s.
22. Sdružení Podané ruce, o. s.
23. Siriri, o. p. s.
24. SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o. s.
25. Sue Ryder International CZ, o. p. s.
26. Světlo pro svět - Light for the World, o. s.
27. Univerzita Palackého v Olomouci (Katedra rozvojových studií)
28. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV)
29. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
30. Wontanara, o. s.
Pozorovatelé:
1. Alterra, o. s.
2. Ambos Mundos, o. s.
3. Burma Center Prague, o. p. s.
4. CARE Česká republika, o. s.
5. Civitas per Populi, o. s.
6. Česká rozvojová organizace, o. p. s.
7. Gender Studies, o. p. s.
8. INFO-DRÁČEK, o. s.
9. IOM - Mezinárodní organizace pro migraci Praha
6. Klub Hanoi, o. s.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o. p. s.
Neslyšící s nadějí, o. s.
Partners Czech
Pro-Contact, o. s.
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
ŽIVOT 90, o. s.
Lenka Černá
Michal Procházka
Inka Píbilová
Blanka Šimůnková

Zdroj: Výroční zpráva FoRS 2013

Příloha č. 2 Seznam organizací, které poskytly údaje o financování projektů
rozvojové spolupráce v roce 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adra ČR
Brontosauři v Himalájích
Centrum Dialog, o. s.
Centrum Narovinu, o. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
EXODUS - vyjít z chudoby, o.p.s.
Humanitas Afrika, o. s.
Charita Česká republika
Jděte - Zahraniční misijní agentura
Občanské sdružení Development Worldwide, o. s.
Občanské sdružení M.O.S. T.
Občanské sdružení ShineBean, o. s.
Siriri, o. p. s.
Wontanara, o. s.
Alterra, o. s.
CARE Česká republika, o. s.
Civitas per Populi, o. s.
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Příloha č. 3 Seznam zemí projektů rozvojové spolupráce NNO v roce 2013
Afrika

Asie

Evropa

Karibik a Lat. Amerika

Angola
Benin
Burundi
Etiopie
Ghana
Guinea
Jižní Súdán
Keňa
Namibie
Republika Kongo
Středoafrická republika
Sýrie
Uganda

Afghánistán
Arménie
Bangladéš
Čína
Filipíny
Gruzie
Indie
Irák
Kambodža
Kyrgystán
Mongolsko
Myanmar
Nepál
Pákistán
Vietnam

Kosovo
Moldavsko
Rumunsko
Rusko
Srbsko

Haiti

Zdroj: dotazníkové šetření
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Schválený projekt diplomové práce
Spojitost mezi demokracií a rozvojovou pomocí je ožehavou otázkou
mezinárodních vztahů posledních dvaceti let. Věnují se jí nejen jednotlivé státy
v rámci své bilaterální pomoci, ale i velké mezinárodní organizace a v neposlední
řadě i neziskový sektor. Důvody pro poskytnutí pomoci nejchudším zemím světa se
můžou značně odlišovat v závislosti na statusu donora. Mezi hlavní deklarované cíle
oficiální rozvojové pomoci často patří podpora demokracie nebo snižování chudoby,
determinantem finální teritoriální alokace prostředků, můžou být ale i bezpečnostní
a ekonomické cíle jednotlivých států.121 Naopak nevládní neziskové organizace jsou
společensky často považovány za altruisticky smýšlející aktéry, jejichž hlavním cílem
je snižování chudoby ve světě a které nejsou vázány mezinárodními povinnostmi.
Altruistický přístup může kořenit ze dvou paradigmat. První spadá do tzv.
humanitárního diskursu postaveného na normativním závazku, tedy sloužit
nevyspělým a opominutým společnostem, resp. poskytovat pomoc lidem v tísni.
Druhým přístupem je tzv. rozvojový diskurs, zaměřený na základní příčiny chudoby a
udržitelného dlouhodobého rozvoje. Zatímco humanitární diskurs tvrdí, že alokace
prostředků rozvojové pomoci by měla být úzce zaměřena na objektivní potřebu
příjímací země, rozvojový diskurs naopak navrhuje, aby alokace prostředků byla
směřována tam, kde bude efektivně využita, tedy do zemí se stabilním politickým
(institucionálním) systémem. 122
Téma otázky teritoriální alokace rozvojové pomoci není v České republice
zatím příliš probádané. Mezinárodní akademická obec se v této oblasti spíše zabývá
komparací oficiálních vládních toků rozvojové pomoci nebo teritoriální distribucí
pomoci velkými multilaterálními institucemi jako je Světová banka. Existuje ovšem
málo studií věnujících se alokaci soukromé pomoci ze strany nevládních neziskových
121

Opršal Z., Krylová P. (2010) Territorial aspects of development assistance of the Visegrad
countries: Teritoriální aspekty zahraniční rozvojové spolupráce zemí Visegrádské skupiny. In: XXII.
sjezd České geografické společnosti. Ostrava: Universitas Ostravienis, s. 812-817.
122
Büthe T., Major S., de Mello E Souza A. (2012) The Politics of Private Foreign Aid: Humanitarian
Principles, Economic Development Objectives, and Organizational Interests in NGO Private Aid
Allocation. International Organization, Fall 2012, str. 571–607
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organizací. Ač v českém prostředí můžeme najít pokusy zmapovat tuto tématiku,
většinou se jedná o práce vedené kvalitativními metodami. Téma tedy bylo vybráno
za účelem poskytnutí podrobného rozboru teritoriální alokace projektů rozvojové
spolupráce ze strany českých nevládních neziskových organizací z hlediska výše
zmíněných diskursů, založeném na originálním souboru dat, který zatím v České
republice chybí. Výsledky zkoumání tedy mohou být využity jak pro potřeby
neziskového sektoru a pro seznámení české veřejnosti s touto tématikou, tak pro
účely akademického výzkumu, který zatím v této oblasti nedošel k jednoznačnému
závěru. Práce bude provedena kvantitativní metodou, protože porovnání dat
objemu pomoci poskytované jednotlivým rozvojovým zemím a srovnání jejich
charakteristik k této formě přímo vybízí. I přes to, že nás kvantitativní analýza může
obrat o mnoho zajímavých kvalitativních dat, která nejsou numericky uchopitelná,
autorka se domnívá, že vzhledem ke komparaci tohoto typu dat bude práce
vyžadovat statistické argumenty.
Cílem práce bude zjistit, jaké faktory ovlivňují alokaci projektů rozvojové
spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi. Determinanty alokace
budou vycházet ze dvou výše zmíněných diskursů, tj. humanitárního a rozvojového.
Oblastí zájmů budou země přijímající rozvojovou pomoc ze strany nevládních
neziskových organizací sdružených v rámci platformy FoRS. Tyto organizace se
v rámci svých projektů rozvojové spolupráce angažují v různých zemích světa téměř
na všech světových kontinentech. Jedná se o země definované Výborem pro
rozvojovou spolupráci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tj. nejméně
rozvinuté země, země s nízkými příjmy, země s nižšími středními příjmy a země
s vyššími středními příjmy.123 Zkoumané období bude vycházet z roku 2013 a to
z důvodu aktuálnosti a předpokládané náročnosti ve sběru dat. Cílem práce bude
otestovat tyto hypotézy:
1) Alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze strany nevládních neziskových
organizací je vyšší v těch zemích, jejichž úroveň chudoby je vyšší.

123

http://www.oecd.org/dac/stats/49483614.pdf (staženo dne 10.11.2014)
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2) Alokace zdrojů na rozvojovou spolupráci ze strany nevládních neziskových
organizací je vyšší v těch zemích, kde lze odůvodněně očekávat její účelné využití.

Odpovědí na výzkumné otázky bychom měli přijít na to, zda se české nevládní
neziskové organizace rozhodují zasílat pomoc čistě z humanitárních důvodů,
vycházejících z etických předpokladů a zda je tato jejich pomoc podmíněna dalšími
faktory jako je například úroveň demokracie v zemi a její institucionální prostředí.
Podle Bütheho a dalších se „etika povinnosti“ snoubí s logikou teorie
konstruktivismu. Mezi její hlavní principy patří nestrannost, neutralita a nezávislost.
Především nestrannost je definována v Preambuli statusu organizací jako je
mezinárodní Červený kříž a Červený půlměsíc a říká, že cílem je: „zmírnit utrpení
jednotlivců výhradně vedeno jejich potřebami“ bez ohledu na další kritéria jako je
“národnost, rasa, náboženské přesvědčení, sociální vrstva nebo politické
přesvědčení “- a „preferovat nejnaléhavější případy utrpení.“124 Naopak rozvojový
diskurs přichází s tématem kondicionality a následné efektivity pomoci. Kdy
pravděpodobná efektivita a úspěch pomoci jsou hlavními determinanty alokace
pomoci. Výzkumné otázky práce se tak budou především omezovat na sociální a
politický kontext alokace pomoci v daných rozvojových zemích.
Práce bude zkoumat vztah mezi charakterem rozvojové země a alokací
prostředků na projekty rozvojové spolupráce pomocí kvantitativních metod, kdy
prostřednictvím regresní analýzy bude měřen vliv na závislou proměnnou, kterou
bude objem prostředků. Jako konkrétní metoda bude využita metoda nejmenších
čtverců (OLS). Kdy závislou proměnnou bude objem prostředků vynaložených na
projekty rozvojové spolupráce, nezávislou proměnnou bude úroveň chudoby, resp.
očekávaná efektivita pomoci.125 Mezi kontrolní proměnné budou zahrnuty počet
obyvatel, náboženství, rozloha státu, prioritní země (nezávislost na české oficiální
rozvojové pomoci), postsocialistické země, vzdálenost, válka a přírodní katastrofa.
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Büthe T., Major S., de Mello E Souza A. (2012) The Politics of Private Foreign Aid:
Humanitarian Principles, Economic Development Objectives, and Organizational Interests in NGO
Private Aid Allocation. International Organization, Fall 2012, str. 571–607
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Seznam proměnných:


Závislá proměnná
o objem prostředků vynaložených na projekty rozvojové spolupráce



Nezávislé proměnné
o úroveň chudoby
o očekávaná efektivita pomoci



Kontrolní proměnné
o počet obyvatel
o náboženství
o rozloha státu
o prioritní země
o postsocialistické země
o vzdálenost
o válka
o přírodní katastrofa

Pojem rozvojová spolupráce či rozvojová pomoc jsou často zaměňované
pojmy. Práce bude úzce zaměřena na projekty rozvojové spolupráce mimo výdajů
na humanitární pomoc. Humanitární pomoc podle některých představuje aktivity,
které přímo reagují na vzniklou humanitární krizi. Ta se obecně popisuje jako
„situace, ve které jsou běžné prostředky lidí, které jim garantují důstojný život,
narušeny v důsledku přírodní katastrofy nebo lidmi zaviněné krize“.126 Často se tedy
jedná o jednorázovou pomoc krátkodobého charakteru. Vzhledem k tomu, že práce
bude sledovat trendy v dlouhodobém poskytování finančních prostředků ze strany
NNO, je zapotřebí vyřadit z celkových zaslaných obnosů finanční částky vynaložené
právě na humanitární pomoc, které by představovaly extrémní hodnoty.127 Z tohoto
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Dostupné na http://www.rozvojovka.cz/humanitarni-pomoc-a-rozvojova-spoluprace
Stejně tak zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do
zahraničí, který byl přijat v roce 2010, definuje rozvojovou spolupráci a odlišuje ji od pomoci
humanitární.
Česká republika. Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci
127
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důvodu budou data představující nezávislou proměnnou pracovat s finančními
obnosy na projekty rozvojové spolupráce zahrnující oficiální sektorové rozdělené
zahraniční rozvojové spolupráce, tj. životní prostředí, zemědělství, sociální rozvoj
(vzdělávání, sociální a zdravotnické služby), ekonomický rozvoj (včetně energetiky),
podpora demokracie, lidských práv a společenské transformace.128 Abychom se
vyhnuli limitům spolufinancované pomoci ze strany veřejných či multilaterálních
institucí a mohli analyzovat pouze rozhodování soukromých dárců, finanční částky
na projekty rozvojové spolupráce budou oproštěny od financí z veřejných zdrojů
(vnitrostátních a zahraničních).
Obecně se literatura zkoumající rozvojovou pomoc zabývá spíše než finančními
toky pomoci z neziskové sféry oficiální rozvojovou pomocí (ODA), kterou poskytují
vlády jednotlivých států. I přes to, že existuje řada komparativních studií
zabývajících se otázkou, co je determinantem alokace vládní pomoci do zahraničí,
názor akademické obce je nejednoznačný. Několik studií zabývajících se
kondicionalitou pomoci například tvrdí, že ODA opravdu nesměřuje do zemí, které
to nejvíce potřebují a které mají přijatelné politické, institucionální a ekonomické
podmínky (Burnside a Dollar 2000). Zároveň i přes predikci humanitárního diskursu,
že pomoc by měla směřovat do nejchudších zemí světa bez ohledu na podmínky
dobrého vládnutí, podle některých ani hospodářská úroveň přijímací země není
hlavním determinantem alokace pomoci (Apodaca a Stohl 1999). Naopak, řada
studií uvádí, že to jsou právě ekonomické a politické zájmy donátorů, které mají
významnější slovo ve směřování bilaterální rozvojové pomoci (Alesina a Dollar 2000;
Berthélemy 2006). Na to, zda pomoc nevládních neziskových organizací následuje
stejnou logiku jako ODA, se doposavad snažilo odpovědět podstatně méně studií. Se
zajímavou teorií přichází Tim Büthe,129 z jehož článku vydaného v roce 2012 čerpá

poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Dostupné na:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/zakon_o_z
ahranicni_rozvojove_spolupraci.html
128
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Praha: MZV ČR. str. 36
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Humanitarian Principles, Economic Development Objectives, and Organizational Interests in NGO
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inspiraci i tato diplomové práce. Büthe a další po provedení řady statistických analýz
finančních záznamů čtyřiceti největších amerických nevládních neziskových
organizací věnujících se rozvojové pomoci přichází na to, že je to právě tzv. „etika
povinnosti“ obsažená v humanitárním diskursu, která předurčuje chování organizací
a následnou alokaci pomoci. S tímto tvrzením souhlasí i Kochova studie 61
nevládních neziskových organizací zemí OECD (Koch 2003). Naopak pravděpodobná
efektivita pomoci závislá na sociálních a politických podmínkách přijímací země
nevede organizace k větší alokaci pomoci. Jiné studie (Hulme a Edwards 1997;
Smillie 2000; Koch 2003) nahlíží na motivaci organizací z pohledu prioritní země.
Podle nich dochází k tomu, že nevládní neziskové organizace ve směřování pomoci
spíše zrcadlí oficiální rozvojovou pomoc, resp. zájmy států než skutečnou potřebu
přijímací země. Vzhledem k užšímu vymezení tématu této diplomové práce, bude
analýza pracovat s otázkou prioritní země nevládních neziskových organizací jen
částečně a to zařazením jejího vlivu jako kontrolní proměnné.
Data pro závislou proměnnou: míra pomoci,130 budou shromážděna
výzkumem mezi nevládními neziskovými organizacemi sdružujících se v platformě
FoRS. Organizacím bude zaslán strukturovaný dotazník s otázkami týkajících se
jejich financování projektů rozvojové spolupráce. Data pro jednotlivé proměnné
vyjadřující úroveň chudoby (např. HDP na hlavu, Index lidské chudoby) budou
vycházet z dat Světové banky nebo reportů lidského rozvoje OSN.131 Jako indikátory
měření institucionální kvality a kvality vládnutí pro vyjádření pravděpodobnosti
efektivity rozvojové pomoci byly vybrány Index kontroly korupce, měřítko úrovně
demokracie dle Freedom House a jeden z nejčastěji používaných indikátorů
v akademickém výzkumu ICRG (index korupce). Data pro kontrolní proměnné jako je
počet obyvatel, náboženství a rozloha státu budou převzata též z databáze Světové
banky. Binární proměnná válka bude převzata z databáze Correlates of War. Mezi
kontrolní proměnné bude také zařazena proměnná vzdálenost, resp. geografická
130

Z důvodu značné variability ve velikosti rozpočtů českých nevládních neziskových organizací bude
míra pomoci měřena průměrným podílem rozpočtu neziskových organizací na rozvojovou spolupráci
v dané zemi vyjádřeným v procentech
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blízkost mezi hlavními městy. Proměnná prioritní země bude měřena podle údajů
Ministerstva zahraničí ČR o prioritních zemích české zahraniční rozvojové
spolupráce. Významnou kontrolní proměnnou bude i stav přijímací země jako
postsocialistické či binární proměnná přírodní katastrofa.132
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