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ANOTACE 
 
 

Diplomová práce se zabývá optimalizací systémové organizace práce v 

 občanských sdruženích poskytujících sociální služby a jejími specifiky. Práce 

se snaží poukázat na potřebu organizovat práci ve vzájemných souvislostech a 

s ohledem na faktory, které ji nejvíce determinují. Za účelem analýzy vývoje a 

aktuálních potřeb organizování je použita kvalitativní výzkumná metoda 

případové studie IQ Roma servis, o. s., poskytujícího primárně veřejné sociální 

služby pro soc.-vyloučené obyvatele. Toto sdružení zažilo v období 2003-2007  

díky velkému projektu ESF a dalším faktorům významný personální, 

programový i provozní rozvoj a s ním spojené manažerské výzvy. Původní 

organizační systém byl destabilizovaný, jevil potřebu celkové transformace. 

Výzkum kromě jiného diagnostikoval nejasné kompetence, chaos ve 

vzájemných vztazích mezi pracovníky, který mj. blokoval efektivní 

komunikaci a procesy delegování. Diplomová práce dochází k závěrečným 

doporučením, že v zájmu lepšího fungování a výkonu zkoumané organizace 

bude vhodné jak zpřehlednit systém jejího vnitřního členění, tak zavést 

jednotnou, komplexní úpravu vzájemných vztahů a kompetencí z úrovně celé 

organizace. Jejím vyjádřením by se stala základní vnitřní norma,  organizační 

řád, který organizaci chybí. Organizační řád by měl plnit jak funkci stabilzátora 

systému, tak zůstat dostatečně flexibilní a otevřený změnám - rozvojovým 

možnostem i krizím. V neposlední řadě se ukázalo nezbytné posilovat a 

budovat nové manažerské struktury organizace, které pomůžou úspěšně řešit 

potřeby rostoucí organizace. Součástí práce je i příloha návrhu systémového 

vnitřního předpisu - organizačního řádu. 

 

 

Klíčová slova: 

systém, struktura, optimalizace, organizování práce, kompetence, organizační 

vazby, občanské sdružení, výkonnost, řízení změn, rozšíření 
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ABSTRACT 
 

 

The thesis is concerned with the optimization of a systemic approach 

towards work organisation and it’s particularities in civic associations which 

provide public social services. The thesis is aiming to highlight the necessity to 

organise work in a mutual coherence and with regard to significant factors 

which determinates this situation. In order to analyse the process and current 

needs in the field of work organisation a qualitative research – a case study of 

one association, IQ Roma servis primarily active in socially excluded Romany 

communities was used. During the period 2003-2007 the examined association 

experienced significant personal, programme and operational boom, strongly 

influenced through large Equal project. The original organisational system was 

destabilised and showed a need for overall transformation. The research 

diagnosed problems mainly in chaotic and competencies and confusing 

relationships between workers that caused (among others) ineffective 

communication, delegation etc. The thesis presented some final outcomes in a 

form of recommendations to improve this situation. In order to maintain 

efficient operation and performance, the organisation needs to simplify 

its segments and set up an integrated complex of work relations and 

competencies which should be codified in a fundamental organisation code that 

is lacking. The organisational code should fulfil the role of stabilizer but also 

remain flexible enough and open to changes – in growth opportunities as well 

as in crises. Not least the research showed necessity to strengthen and build up 

new management structures that will help to challenge new needs of a 

developing and growing organisation. Annexe of a draft organisational code is 

a part of this thesis.  

 

 

Key words: 

system, structure, optimization, work organization, competencies, 

organizational relations, civic association, performance, management of 

change, development 
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1. ÚVOD   
 

 

Organizace práce je bezesporu jedním z klíčových předpokladů 

efektivních realizačních procesů v každé, ziskové či neziskové, organizaci, tj. 

jakýsi „hardware“ pro rozvinutí potenciálu a možností organizací směrem 

k účinnému uskutečnění jejich cílů a poslání. V tomto kontextu je cílem 

předkládané diplomové práce analyzovat organizační změnu zaměřenou na 

zefektivnění organizace práce v případě rostoucího občanského sdružení 

v širším konceptu systémového řízení a manažmentu změn. Účelem těchto 

organizačních změn je zpřehlednění funkcí, kompetencí, odpovědností a 

celkové zvyšování produktivity realizačních procesů v nestátní neziskové 

organizaci (dále jako „NNO“). Vzhledem ke skutečnosti, že NNO je značně 

široký pojem, práce se omezuje na občanská sdružení, která jsou 

poskytovateli sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách (dále jako „ZOSS“). Dále budu jako NNO chápat ta občanská 

sdružení, která jsou současnými nebo potenciálními příjemci finanční dotace ze 

Strukturálních fondů EU (dále jako „SF EU“), specificky Evropského 

sociálního fondu (dále jako „ESF“).  

Z formálního hlediska je diplomová práce rozdělena na teoretickou a 

empirickou část. První kapitola teoretické části definuje kontext občanských 

sdružení poskytujících sociální služby jako takový, v dalších kapitolách jsou 

vymezeny specifické pojmy jako organizace jako systém, systémový přístup a 

souvislost s efektivitou organizace a odpovědností manažera. V další části 

rozvádím principy a povahu organizace práce, tedy co je potřeba znát a jak vést 

rozhodování při výstavbě organizační struktury, na které navazuji popisem 

specifik u NNO, primárně občanských sdružení. Charakterizuji zde 

permanentní kontext manažmentu změny, ve kterém se životní cyklus sdružení 

odehrává a poukazuji na zdroje nestability, především v oblasti financování. 

Také zde vymezuji některé stimuly, které mají vliv na procesy zlepšování ve 

zkoumané oblasti. Své předpoklady  podporuji argumenty z odborné literatury, 

zkušenostmi z vlastní řídící praxe a znalostí situace v jiných organizacích.  

V empirické části se na příkladu IQ Roma servisu, o. s. blíže věnuji 

systémové optimalizaci organizace práce personálně i programově 

rostoucího občanského sdružení zaměřeného na poskytování sociálních služeb 

pro především romské, sociálně-vyloučené obyvatele. Jeho významným 
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zdrojem příjmu, kromě státních a regionálních dotací, je i ESF. Představuji zde 

výsledky kvalitativního výzkumu zaměřeného na organizaci práce v IQ 

Roma servisu, o. s., kde kromě pozitiv identifikuji také její problémy. 

V závěru navrhuji způsoby řešení těchto problémů, přičemž základním 

navrhovaným nástrojem optimalizace nastavení programové a související 

organizační struktury je doporučení pro zavedení organizačního řádu a nové 

programové a organizační struktury (ev. souvisejících organizačních 

pravidel). Součástí této části je konkrétní návrh nového organizačního 

schématu a řádu. Z časového hlediska se mé analýzy a doporučení týkají 

období před zavedením a průběhu zavádění změny. Závěrečná kapitola shrnuje 

zjištěná data a dále rozebírá hlavní zjištění. 

Profesionalizace organizace práce v těch občanských sdruženích, která 

poskytují veřejné (sociální a jiné) služby, je vysoce aktuální téma. Netýká se 

jenom organizace IQ Roma servisu, ale v zásadě všech NNO, které se po přijetí 

nového ZOSS1 a dalších změn snaží účinně a úspěšně vypořádat s novými 

nároky a požadavky2. Zmiňovanými změnami jsou zpřísňující se podmínky3 

přidělování státních, místních i evropských dotací.   Nové možnosti  čerpání ze 

SF EU 2007-2013, primárně ESF, jsou nejen příležitostí pro tyto organizace, 

ale také prověřují jejich schopnost čerpání. 

V zájmu udržení efektivity, konkurenceschopnosti a celkové 

organizační perspektivy je jejich manažment nucen, respektive povinen, 

přijmout náležitá rozhodnutí a související organizační změny. Na základě 

vlastních zkušeností a rešerší mohu konstatovat, že toto téma není ve vztahu 

k NNO a občanským sdružením zatím dostatečně analyzováno a zpracováno. 

Navíc, pokud se nejedná o větší organizaci, která si na tuto problematiku může 

dovolit najmout externí poradenskou společnost (často s velmi slabým vhledem 

do potřeb a specifik občanského, neziskového sektoru), je tento proces veden 

vesměs laicky, intuitivně, často s nedostatky. Ty pak ovlivňují celkový 

potenciál a možnosti profesionálního a jiného rozvoje organizace. Diplomová 

práce může přinést nové informace a být podkladem pro další výzkumy v této 

oblasti. 

                                                 
1 s nabytím účinnosti od 1. ledna 2007 
2 otevření nových významných finančních příležitostí; vznik nové legislativy; nárůst a 
zesilování konkurence mezi poskytovateli z řad NNO, z toho plynoucí  potřeba četnějších 
inovací, tlak na zvyšování kvality a celkové efektivnosti práce a služeb o. s., jakožto 
poskytovatelů veřejných soc. služeb 
3 zejména odborné a administrativní požadavky 
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Úspěch projektů občanských sdružení i dalších NNO (v očích 

společnosti) závisí nejen na jejich samotné obsahové a metodické kvalitě, ale i 

na „technické“ a manažerské připravenosti organizace. Protože „kvalita 

organizace je primárně ovlivněna stylem a koncepcí jejího řízení“ (Truneček, J. 

2004: 33), je v zájmu celé společnosti prosazovat a rozvíjet tyto dovednosti. 

Speciálně u těch organizací, které vznikly a pracují primárně a nezištně pro ni 

samotnou, pro její potřeby, rozvoj a prospěch jejích lidí, zejména těch 

nejpotřebnějších a nejzranitelnějších. V aplikační rovině práce přináší podněty 

ke zlepšení situace v dané oblasti. Chce být přínosná pro vrcholový manažment 

a ředitele jiných občanských sdružení a podpořit transformaci jejich systémů 

řízení od intuitivních, podvědomých, k více racionálním, resp. uvědomělým, 

eventuelně inspirovat proces jejich permanentního zlepšování.
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2. UVEDENÍ DO KONTEXTU OBČANSKÝCH 
SDRUŽENÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

         2.1. Vymezení organizací neziskových vůči ziskovým 

 

Mnozí autoři dosud striktně rozlišují ziskové (podnikové, 

podnikatelské, tržní) od neziskových organizací (nepodnikových, 

nepodnikatelských, netržních). Další autoři – a tento trend sílí – hranice mezi 

ziskovými a neziskovými organizacemi potírají. Obvyklá argumentace první 

skupiny je na bázi účelu a hodnot, obvyklá argumentace druhé skupiny je na 

bázi organizačních procesů, efektivnosti a někdy i cílů.  P. F. Drucker (2007: 

25-26) v této souvislosti říká, že tzv. podnikové a nepodnikové organizace se 

zásadně liší pouze v účelu své existence. Jinými slovy, podle Druckera má 

podniková sféra jako své konkrétní poslání, základní prvek a účel své existence 

ekonomickou výkonnost. Ve všech ostatních institucích jsou ekonomické 

podmínky omezením. Jak neziskové, tak i ziskové (podnikatelské, tržní) 

organizace mají tedy svou společenskou funkci, své poslání a návazné strategie 

jeho dosažení, od nichž odvíjejí svůj systém řízení a jednotlivé činnosti.  

 Základní cíle, které sleduje strategie ziskové organizace, jsou: 

a) získat na svou stranu zákazníka; 

b) vytvořit si udržitelnou konkurenční výhodu; 

c) přinést dostatek peněz majitelům, akcionářům apod4.  

(Bossidy L., Charan R., 2004: 147).  

Základní cílovou funkcí tzv. ziskové (podnikatelské, tržní) organizace je tedy 

podnikatelský, tržní zisk, který je výsledkem přímého nákupu ze strany 

odběratele nebo spotřebitele. Efektivita ziskové organizace je 

v nejzákladnějším rozlišení charakterizována ziskem. Zisk, rozdíl mezi výnosy 

a náklady, přírůstek kapitálu z ekonomické činnosti, je zde (tedy u podnikání) 

„nejsyntetičtějším ukazatelem a kritériem“ (Hindls R., Holman R., Hronová S. 

et al, 2003: 478).  

Organizace neziskového sektoru rozdělujeme podle širší strukturálně-

operacionální definice L. M. Salomona a H. K. Anheiera (1999) na: 1. 

organizované – existují zakládací smlouvy či zřizovací listiny, je stanovená 

                                                 
4 dle formy 
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organizační strukturu a náplň činnosti, atd.; 2. soukromé –  institucionálně 

oddělené od vlády, což neznamená, že nemohou dostávat významnou podporu 

z veřejných rozpočtů atd.; 3. nerozdělující zisk mezi vlastníky; 4. samosprávné 

– disponující vnitřní strukturou se stanovením řídících a kontrolních 

kompetencí; 5. dobrovolné - existence nějakého dobrovolného elementu 

(Hyánek. V., Rosenmayer. T., 2004). Neziskové organizace mohou v České 

republice (dále jen ČR) působit v rámci neziskového:  

a)  veřejného sektoru - tzv. neziskový veřejný sektor;  

b)  domácího sektoru; 

c) soukromého, též tzv. třetího sektoru –  tzv. nevládní, nestátní 

neziskové organizace – NNO/NGO, nezřizované státem a na státu 

nezávislé (in Rektořík, J., a kol., 2004).  

Ve své práci se omezuji na poslední zmiňovanou skupinu. 

 
Obr. č. 1 - Postavení NNO v ekonomice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zdroj: Rektořík, J. a kol. 2001: Organizace neziskového sektoru; Základy 
ekonomiky, teorie a řízení: Vydavatelství EKOPRESS, s. r. o., vydání 1, 2001, 
ISBN 80-86119-41-6 

 

Jinými slovy, neziskové organizace se nacházejí v tzv. neziskovém (netržním) 

sektoru národního hospodářství. Ziskový (podnikatelský, tržní) sektor tvoří část 

národního hospodářství financovanou z prostředků získaných na základě 

prodeje statků produkovaných nebo distribuovaných ziskovými subjekty, a to 

za tržní cenu, kterou vytváří trh na základě nabídky a poptávky (Rektořík, J., a 

kol., 2004).  

Základní cíl, který sleduje strategie nestátní neziskové organizace, je 

svobodně realizovat (dosahovat) své přesvědčení, myšlenku, hodnotu (pro 

„zákazníka“ – sebe, společnost, širší prostředí, užší nebo marginalizované 
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skupiny aj.). Tyto hodnoty běžný život, stát, společenský systém nebo trh 

nezabezpečuje, anebo je zabezpečuje ve formě, která je jejími členy či 

zakladateli považovaná za nevhodnou, nedostatečnou nebo z nějakého důvodu 

nedostupnou. Neziskové organizace, tak jako i organizace ziskové, produkují 

statky, ale fungují na neziskových principech a jsou vzájemně propojeny 

specifickými vztahy (Rektořík, J., a kol., 2004).  

Za základní ekonomické specifikum, nesoucí s sebou řadu předností i 

problémů, označují autoři cílovou funkci neziskového sektoru. Tou „není zisk 

ve finančním vyjádření, ale přímé dosažení užitku, který má zpravidla podobu 

veřejné služby“ (Rektořík, J., a kol., 2004: 14). NNO jsou „zakládány nikoli za 

účelem zisku, ale za účelem veřejně-prospěšné činnosti“ (Hindls R., Holman 

R., Hronová S. et al, 2003: 263). Nezisková organizace sice může vytvářet 

zisk, ovšem případný zisk musí vložit zpět do hlavní činnosti, tedy přímo do 

plnění jejích veřejně-prospěšných cílů. Prostředky pro svoji činnost získává 

pak zejména prostřednictvím tzv. přerozdělovacích procesů – ať už 

soukromých nebo veřejných financí. (Rektořík, J., a kol., 2004). Český právní 

řád mluví v tomto kontextu o organizacích založených za jiným účelem, než je 

podnikání. Uváděné charakteristiky NNO, kromě veřejné prospěšnosti, 

doplňuji i o tzv. „vzájemnou prospěšnost“. Z tohoto hlediska můžeme s 

posláním i náplní organizací v některých případech silně polemizovat (např.: 

některá politická seskupení typu Národní strany,  některé NNO jsou zakládány 

jako zástěrka jiné činnosti, sdružení s čistě soukromými a přinejmenším 

kontroverzními zájmy atd.).  

Pro účely své práce budu uvažovat pouze o neziskových organizacích, 

primárně pak občanských sdruženích, která jsou tzv. „oddaným konáním 

dobra“ (společností všeobecně vnímaného, kterých je většina), tak jak je 

obecně chápe i Peter F. Drucker (Drucker, P. F., 2007: 44) a která poskytují 

veřejně (obecně) prospěšné služby, a to především sociálního charakteru.  

2.2 Občanská sdružení 

 

Podle tzv. vnější organizace zahrnuje Rada vlády pro nestátní neziskové 

organizace (RVNNO) pod pojem nestátní neziskové organizace (NNO) tyto 

právní formy: 
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• Občanská sdružení a jejich organizační jednotky (spolky, svazy, kluby), 

která se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Nadace a nadační fondy zřizované na základě zákona č. 227/1997 Sb., o 

nadacích a nadačních fondech. 

• Církevní právnické osoby, které jsou zřizovány církvemi a náboženskými 

společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 

společnostech, v platném znění, a které jsou evidovány v Rejstříku církevních 

právnických osob vedeném Ministerstvem kultury. 

• Obecně prospěšné společnosti, které jsou zřizovány podle zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

některých zákonů. 

Občanská sdružení a jejich organizační jednotky jsou nejpočetnějším a 

nejvýznamnějším typem neziskové organizace v České republice 

(Rosenmayer,  T.,  2006).  

 
Graf. č 1. Vývoj počtu nestátních neziskových organizací v ČR po roce 1990 
 

 

Zdroj: HYÁNEK. V., ROSENMAYER. T Ekonomické výsledky neziskových 
organizací v ČR [online]. Dostupné na www: http://www.e-
cvns.cz/soubory/CVNS_-_autorská_studie.pdf  [cit. dne 13. 07. 2008] 
 

Od 90. let 20. století nejvíce početně rostla právě občanská sdružení. Oficiální 

počet registrovaných občanských sdružení byl k srpnu 2008 celkem 72 2715. 

Tomuto trendu, kromě politických změn roku 19896, přeje také relativně volná 

                                                 
5 Zdroj: Ministerstvo vnitra, Odbor všerob. správy, oddělení volebního a sdružování, dostupné 
online z http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-obcanskych-sdruzeni.aspx, neveřejný Seznam 
občanských sdružení, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů vzniklých na základě 
zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, , cit. 05. 08.2008. 
6 Před rokem 1989 byl nezávislý občanský sektor považován za ohrožení komunistického 
zřízení a systematicky potlačován. 
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právní úprava občanských sdružení, která je zároveň příčinou obtížné 

ověřitelnosti jejich skutečné (ne)aktivity. Odhady hovoří až o třetinovém 

podílu v současné době neaktivních – „spících“, či neexistujících sdružení 

(Hyánek. V., Rosenmayer. T, 2004). Tato situace poškozuje důvěryhodnost 

občanského sektoru. Ohrožuje zejména pro společnost významná sdružení 

zabývající se veřejně prospěšnou činností, která je prokazatelně potřebná, ale 

nedostatečně zabezpečená jinými subjekty, případně nezabezpečená vůbec. 

Činnost si obvykle od těchto sdružení nakupuje obec, region, stát, EU ad. 

subjekty v podobě vyplacených grantů a dotací, po přijetí ZOSS pak i přímo 

potřebné osoby – uživatelé služeb. Zákon o sdružování občanů přímo 

nenařizuje např. podmínku vydávat výroční zprávu, zveřejňovat účetní 

závěrku, procházet auditem, podávat daňové přiznání apod.V poslední době se 

objevují názory, že vzhledem k tomuto benevolentnímu nastavení zákona je 

pro účely poskytování veřejně-prospěšných služeb transparentnější zřizovat 

obecně-prospěšné společnosti (srovnej Šedivý, M., 2008). Občanská sdružení 

jsou skutečně méně transparentní právní typ NNO. Může se stát, že právě 

vývoj v organizování práce povede k přirozenému rozhodnutí představitelů 

organizace k proměně právní formy např. z občanského sdružení na obecně 

prospěšnou společnost. Systémovým řešením situace v ČR dle mého názoru 

však nejsou obecně prospěšné společnosti, tak jak jsou dnes nastaveny 

zákonem, ale novelizace, lépe transformace související legislativy neziskového 

sektoru poskytujícího (registrované, státem a veřejností nakupované) veřejné 

služby (zejména sociální a zdravotní) a závazné a kontrolované podmínky 

donorů, které nastaví a prověří „jednotnou laťku podmínek“ všem 

potenciálním příjemcům. I v současnosti fungují občanská sdružení, která zcela 

nad rámec předepsaných povinností, ve vlastním zájmu, produkují i zveřejňují 

řadu výstupů a dokumentací. Důvodem může být nejen žádost či preference 

donora, ale i budování a ochrana cenného „dobrého jména organizace“. Navíc 

v  segmentu veřejně-prospěšných mezi NNO neustále početně vedou 

prosperující a etablovaná občanská sdružení. Právě ona, nikoli obecně 

prospěšné společnosti, jsou největšími příjemci dotací z vybraných 

veřejných rozpočtů. Vyskytují ve všech oblastech kromě terciárního 

vzdělávání. Například v roce 2006 dosáhla občanská sdružení na celkovou 

sumu 5 mld. Kč (64 %) a co do počtu dotací získala občanská sdružení 81 % 

ze všech poskytnutých dotací. Obecně prospěšné společnosti obdržely ve 



 16 

stejném roce dotace v téměř všech oblastech7 v celkové velikosti výši 1,4 mld. 

Kč –  19 %; církevní právnické osoby pak získaly dotace zejména v sociální, 

zdravotní, kulturní a humanitární oblasti o celkové velikosti výši 1,1 mld. Kč8 

(Prouzová, Z., 2008). V této souvislosti je však namístě dodat, že obecně 

prospěšné společnosti mohou být zatím financovány jen z jednoho státního 

zdroje, čímž je posilována tendence zakládání (byť potenciálně méně 

transparentních) občanských sdružení, která jsou tímto preferována při 

poskytování veřejné podpory (Frištěnská, H., 2008).  

 V ČR registrovaná občanská sdružení mají nespočet zájmů, oblastí 

působení a variací od oborových a profesních organizací typu Asociace 

chovatelů a zpracovatelů brojlerových králíků, Asociace majitelů hradů a 

zámků, Asociace nočních klubů České republiky, přes zájmová nebo cílově 

orientovaná sdružení jako jsou např.: Sdružení přátel historických počítačů, 

Klub kulečníku a mariáše v Krámově, Klub labužnických pohodářů anebo 

Sdružení pro výstavbu dálnice D11-A3, po svépomocné skupiny. V rámci své 

diplomové práce považuji za zástupnou oblast veřejně prospěšných 

sociálních služeb. 

2.3. Oblast sociálních služeb 
 

Na otázku, kdo se má ve „společnosti znalostí“ starat o sociální 

problémy, odpovídá respektovaný představitel moderního manažmentu 

Drucker P., F. (2007), že nikoli stát, ani zaměstnavatelské organizace, ale 

samostatný a nově se etablující tzv. sociální sektor. 21. století bude podle 

autora stoletím sociálního, ekonomického a politického kvasu. Nové problémy 

21. století, které předpovídá jako vážnější a hrozivější, nebude možno řešit bez 

sociálních a politických inovací. Autor zdůrazňuje, že v současné „znalostní 

společnosti organizací“, kde se každá z organizací zajímá pouze o svůj vlastní 

cíl a jediný účel (nesnaží se získat kontrolu nad něčím jiným, ale zároveň se za 

nic jiného nehlásí k odpovědnosti), je vznik (nového) sociálního sektoru 

nezastupitelný. Svou existencí totiž umožňuje udržet jednostranně zaměřenou 

schopnost a výkonnost těchto nových institucí, neboť právě on svou starostí o 

„obecné blaho“, o které by se jinak nikdo nestaral, zajišťuje soudržnost 

moderní společnosti. (Drucker P., F., 2007). 

                                                 
7 sociální, zdravotní, kulturní a humanitární oblast, také oblast vzdělávání, včetně terciárního 
8 Zdroj: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=33418, cit. 05. 08.2008 
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Oblast sociálních služeb je jednou z největších a nejtypičtějších oblastí, 

v níž  neziskové organizace v ČR poskytují veřejné služby. Také právě oblast 

sociálních služeb je jednou z oblastí, kam plyne nejvíce veřejných 

prostředků. Neziskové organizace zřizují více než jednu čtvrtinu všech 

zařízení sociálních služeb (Prouzová, Z., 2006 [online <http://www.e-

cvns.cz/soubory/rozbor_2004.pdf, cit. 2007-04-10]). Velký podíl veřejných 

financí na příjmové straně rozpočtu neziskových organizací lze vyčíst i ze 

statistických údajů vlády za roku 2006 –  NNO bylo v tomto roce ze státního 

rozpočtu poskytnuto téměř 5 569 mil. Kč. Z toho více jak tři čtvrtiny byly 

poskytnuty Ministerstvem práce a sociálních věcí (40 %) a Ministerstvem 

školství mládeže a tělovýchovy (37 %). U ostatních kapitol státního rozpočtu 

se velikost přidělených dotací pohybovala v rozmezí od 1,8 mil. Kč do 224 mil. 

Kč (např.: Ministerstvo zdravotnictví 3,9 %, Ministerstvo kultury 3,7 %). Také 

nejvíce souhrnných veřejných dotací bylo NNO poskytnuto do oblasti 

sociálních věcí, především z již zmiňované kapitoly Ministerstva práce a 

sociálních věcí, významně pak také z rozpočtu Hlavního města Prahy, rozpočtu 

Jihomoravského kraje a jiných krajských a obecních rozpočtů (Prouzová, Z., 

2008).  

Sociální služby jsou taktéž oblastí se silným podílem zaměstnanců 

na celkové zaměstnanosti a tento trend, vzhledem k demografickému vývoji a 

vývoji potřeb ČR, bude spíše narůstat. Mezi občanskými sdruženími (a jimi 

zřizovanými organizačními jednotkami) právě ta, ktera působí v zdravotní a 

sociální péčí, zaměstnávají nejvíce zaměstnanců na jednu jednotku. Více 

než jednu polovinu svých příjmů vydají tyto organizace na mzdy a sociální a 

zdravotní pojištění (Rosenmayer, T., 2006). Primárním a nezastupitelným 

nástrojem služby je zde přímý kontakt s uživatelem/klientem nebo skupinou 

uživatelů/klientů, logicky pak dostatečně velký počet zaměstnanců je 

nezbytným předpokladem poskytnutí služby. Tato skutečnost ovšem jen 

podtrhuje důležitost profesionalizace organizace práce, neboť čím více lidí, 

tím složitější, ale i nezbytnější efektivní organizování jednotlivých 

pracovních/realizačních procesů. 

Významnou legislativní změnou v této oblasti je Zákon o sociálních 

službách, který mj. přinesl povinnost poskytovatelů sociálních služeb 

registrovat své služby dle mantinelů zákona a sladit jejich provádění dle 
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Vyhlášky č. 505/2006 Sb. ZOSS přinesl, kromě řady zmatků spojených se 

změnou systému, vůbec první oficiální legislativní rozeznání a kontrolu 

veřejných poskytovatelů sociálních služeb. Nicméně řada dalších legislativních 

změn v této oblasti se stále chystá. 
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3. Systémový přístup k optimalizaci organizačního chování 
a řízení 

 

3.1 Uvedení do systémového přístupu  
 

Existuje několik přístupů k organizačnímu chování a řízení. Ve své 

diplomové práci se zaměřuji na kontext systémového přístupu k řízení 

organizace.  

Systémový přístup se vyznačuje snahou pochopit organizaci jako 

jednotný sociálně-ekonomický organismus, který je možno zkoumat 

systémovou teorií. Zdůrazňuje se přitom hledání příčin nedokonalostí a 

jejich odstraňování v rámci systému jako celku (Truneček, J., 2004). Autor 

klade systémový přístup do souvislosti s pojmem „synergie“– se skutečností, 

že celek je víc, než prostý součet jeho jednotlivých částí. Habra J., Vepřeka J. 

(in Truneček, J., 2004: 22) definují systémový přístup jako „způsob myšlení, 

způsob řešení problémů, či způsob jednání, při němž jsou jevy chápány 

komplexně v jejich vnitřních i vnějších souvislostech“. Systémový přístup, 

opírající se o tzv. systémové teorie, přinesli do slovníku ekonomie a 

manažmentu na konci 30. let 20. století biologové (Ludwig von Bertalanffy – 

základy obecné teorie systémů) a nově se etablující kybernetikové (Norbert 

Wiener ad.)9. Příkladem jsou převzaté termíny jako struktura, okolí systému, 

vstup a výstup, uzavřené a otevřené systémy, transformace, statické a 

dynamické systémy, učící se systém, integrace, diferenciace atd., přičemž 

interpretace těchto termínů je v organizační praxi někdy rozdílná (Truneček, J., 

2004).  

3.2. Systémový přístup a „učící se organizace“ 

 

Systémové myšlení popularizoval v 90. letech 20. století Peter M. 

Senge, jenž ve svém díle “The Fifth Discipline: The Art and Practice of the 

Learning Organization“ navazuje na kruhové struktury představené ve 30. 

letech 20. století Ludwigem von Bertalanffym a definuje tzv. systémové 

archetypy. Při řešení problémů organizací doporučuje nerozdělovat problém na 

                                                 
9 Norbert Werner v roce 1947 poprvé definoval kybernetiku jako „vědu o řízení a sdělování 
v živých organizmech a strojích“ (in Truneček, 2004: 22). 
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jeho jednotlivé části, ale zkoumat vztahy mezi interakcemi, příčinami a 

důsledky, a v této souvislosti rozvíjí koncepci tzv. učící se organizace. 

 Systémový přístup je dle Sengeho P. M. (2007) pátou integrující 

disciplínou  učící se organizace. Autor konstatuje, že pokud si chtějí 

organizace uchovat svou životaschopnost ve zvyšující se složitosti a vzájemné 

závislosti soudobých globálních systémů, je nezbytné, aby si osvojily nové 

schopnosti a dovednosti a aby změnily způsob, jakým pohlížejí na procesy 

učení a vzájemnou interakci na všech svých úrovních. Musí změnit způsob 

myšlení (svého pohledu na svět) od tradičního „lineárního“ myšlení směrem 

k myšlení systémovému a přeměnit se v tzv. učící se organizace. Změny 

vnějšího prostředí vytvářejí na organizace silný tlak, který u úspěšných 

organizací vede k transformaci do povahy tzv. učící se organizace. Pro ně jsou 

charakteristické hlubší znalosti, větší pružnost, rychlé reakce a schopnost 

nepřetržitě se učit přizpůsobování jak požadavkům neustále se měnícího  

prostředí, tak náročnějších zákazníků i kvalifikovaných pracovníků (Tichá, I., 

2005). Tento tlak a zmiňované změny jsou příznačné i pro NNO v sociálních 

službách. Chtějí-li tyto organizace přežít, musí si též osvojit nové dovednosti 

systémového myšlení a učících se organizací.  

Učící se organizace je sám o sobě systém, který se učí s cílem růst, 

rozvíjet se (Tichá I., 2005). Senge P. M. (2007) je charakterizuje 

jako organizace rychle reagující a přizpůsobivé, v nichž si lidé uvědomují jak 

jejich vlastní jednání vytváří jejich skutečnost (a tedy bývá také příčinou jejich 

problémů) a jak ji mohou měnit.  Organizace, které nepřetržitě zvyšují svou 

schopnost vytvářet vlastní budoucnost. Konkrétním vyjádřením oněch 

nových schopností učící se organizace je podle Sengeho P. M. (2007) pět 

disciplín (strategií): mentální modely (hluboce zakořeněné předpoklady či 

představy, které ovlivňují to, jak svět vykládáme), osobní mistrovství 

(schopnost uvědomovat si své vlastní předpoklady a prohlubovat svou osobní 

vizi), společně sdílená vize (schopnost udržovat společně sdílený obraz 

budoucnosti) a týmové učení (schopnost členů týmu vést dialog, zahájit 

„společné přemýšlení“ a učit se z vlastních zkušeností). Disciplínou, která čtyři 

předchozí integruje a slučuje do jednoho soudržného celku teorie a praxe, je 

disciplína pátá, již zmiňované systémové myšlení, jež umožňuje porozumět 

hlubším souvislostem jevů, pochopit strukturní vzorce probíhajících změn, a to 

na základě poznání systémových „archetypů“ a jejich zpětnovazební povahy.  
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3.2.1. Organizace jako systém 

 

Systém je definovaný jako „celek vyznačující se vnitřní strukturou a 

funkcí, jež plyne z jeho účelu. Sepětí struktury a funkce je výsledkem 

součinnosti prvků systému v jejich vzájemných vztazích a v jejich vztahu 

k celku systému“ (Hindls R., Holman R., Hronová S. et al, 2003).  

Truneček J. (2004) vymezuje tyto obecné vlastnosti systému, podle 

kterých prakticky prokazuje, že organizace systémem skutečně je:  

a) autonomie – podporuje sám sebe svou vlastní existencí a nevyžaduje 

soustavný přísun externích zdrojů; k zajištění požadovaného výkonu či chování 

stačí vlastní pravidla fungování; 

b) evoluce/udržitelnost – svoji povahou je nefyzický (myšlenky, vazby, 

logická propojení fungují na bázi systémových zákonů), a proto dlouhodobě 

udržitelný; vyvíjí se soustavným využíváním nárůstu informací, tím se stává 

komplexnějším a „chytřejším“ – na úrovni vazeb, propojení a vzájemné 

spolupráce; je synergický a diverzifikovaný, díky vnitřní specializaci dílčích 

částí dokáže čelit entropii, chaosu, přizpůsobit se vnějším změnám a 

dlouhodobě přežít; 

c) přístup ke zdrojům – zpracovává tři typy zdrojů (materiální, lidské, 

informační) a vytváří informace; 

d) složitost – je komplexní, složený z mnoha příčin a následků; pravidly svého 

fungování vykonává mnoho věcí najednou; 

e) kvalita – známá je kvalita jednotlivých částí systému, na základě jejich 

vzájemného působení však může jako celek vykazovat vlastnosti nebo funkce, 

jejichž kvalita překračuje původní individuální omezení jednotlivých složek 

systému; 

f) dělitelnost – není dělitelný, jinak řečeno, rozdělený na polovinu je zásadně 

odlišný a mnohem méně užitečný než jako celek.  

(zpracováno podle Trunečka J., 2004: 25-26) 

Organizace je tedy aktivní, „živý“ systém, vnitřně provázaný a 

vzájemně determinovaný. Základním prvkem systému je člověk, lidský prvek 

se svým potenciálem, emocemi, komunikačními prostředky, motivacemi; 

nicméně „příčinou selhání v organizaci je vždy systém“ – on určuje chování 

jednotlivců (Deming E. in Tichá, I., 2005: 124). Jakákoli změna, pohyb 

(pozitivní, negativní) uvnitř jedné části organizačního systému (v jistém smyslu 
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to platí i se systémem vnějším) něco návazného v organizaci ovlivňuje, mění. 

Má dopad na způsob fungování (jiné části a potažmo i celé) organizace, tedy 

její celkovou úspěšnost, její efekty a výstupy, které jako celek dokáže 

„synergicky“ násobit. Plamínek J. (2006) ztotožňuje organizaci, která je 

systémová, se slovy vitální, životaschopná a říká, že organizace, která je 

systémová je: 1. užitečná, 2. efektivní, 3. stabilní a 4. dynamická. Vitalitu 

systému chápe autor jako schopnost trvale dosahovat úspěchu, a dle jeho 

názoru právě taková vitální (čili systémová, životaschopná) organizace má 

vyhlídky na solidní organizační život. Dosažení takové organizace je tedy 

úkolem manažmentu i manažera. 

 

3.2.2. Základní principy „učících se“ organizačních systémů 

 
Organizační systém má vycházet z cílů, čili z účelu, z konečného úkolu 

organizace a plně se mu podřizovat, respektive flexibilně se přizpůsobovat jeho 

vývojovým potřebám v čase. Proto mezi základní, vstupní, neméně pak 

průběhové kontrolní otázky každého občanského sdružení, každé NNO, která 

chce vytvářet nebo transformovat svůj organizační systém, patří otázky jako:  

„co je naším účelem?, co je cílem naší existence?, je to, co děláme a jak to 

děláme, nejpřímější a nejefektivnější cesta k jeho naplnění?, lze to dělat jinak, 

jak, kde, v čem?...“. 

Při navrhování organizačních systémů, které budou „učící se“ (čili 

samy o sobě schopny učení a transformace) musí manažment vzít v úvahu tyto 

základní principy: 

1. Mít systémovou paměť a umět své informace flexibilně předávat: 

dobře navržené systémy zaznamenávají svůj vývoj a tím zjednodušují přístup 

k informacím pro všechny, kteří je potřebují (informace sebrané v jedné části 

mohou být časem užitečné pro jiné části, subsystémy; existuje metoda i 

flexibilita jejich využití napříč organizací a jejich inteligentní zapamatování 

v historické paměti organizace, např. pro nové pracovníky, nastupující 

generace, související situace apod.). 

2. Všechno v systému musí sloužit jeho účelu, pro zvýšení účinnosti je 

třeba eliminovat ty části, které účelu toho kterého systému neslouží (potřeba 

dobře znát účel: kdo jsme, jaké je naše poslání, čím chceme být, jak toho 

chceme dosáhnout, jaké změny lze předpovídat v čase apod.). 
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3. Mít formulovaná pravidla fungování systému, která podporují jeho 

efektivní chování, zajišťují jeho rovnovážný stav: k jejich odvození musíme 

znát celkový rozsah činností systému, všechny jeho vnitřní vazby, odhadnout 

důsledky změn apod. (např.: efektivní nikoli byrokratická vnitřní pravidla 

organizace, organizační řád aj.). 

4. Otevřenost i ostražitost pro trvalé zlepšování. Všechna pravidla 

musí být průběžně podrobována revizi a musí být přístupná změně, pokud 

mohou přinést zlepšení (např. aktivní monitoring, přístupnost vnitřních 

pravidel a jeho tvůrců ke změnám, jednoduchá použitelnost procesu zavést 

změny, úpravy a přenést je napříč organizací atd.). 

5. Mít zabudovány mechanizmy zpětné vazby pro stálé monitorování a 

regulaci (do jaké míry systém plní svůj účel): jsou předpokladem transformace 

a učení systémů. 

6. Lidský element mít vždy jako základní součást systému, systém 

musí  podporovat (nikoli blokovat) efektivní a pozitivní chování svých lidí. 

(zpracováno podle Tiché I., 2005: 125). 

Adair J. (2004) upozorňuje na nutnost dbát o to, aby lidé řídili systémy 

a nikoli aby systémy řídily lidi, případně aby systémy řídily samotné systémy. 

Za největší riziko v tomto ohledu považuje byrokratizaci: „Záludně a téměř 

nepostřehnutelně se výhonky byrokracie rozrostou jako břečtan po stěnách 

struktury. Místo toho, aby byl stroj dobře promazaný, poháněný zdravým 

rozumem a vibroval na plné otáčky, začne zpomalovat. Práce potřebuje větší 

přísun paliva. Začne bujet papírování. I nevýznamná rozhodnutí se postupují 

výše. Systémy řídí lidi. Systémy řídí samotné systémy. Stále méně je vidět 

vedoucí zaměstnance, až nakonec zmizí úplně. Lidé se začnou cítit odcizeně. 

Začnou si stěžovat, že „dříve to tady bývalo jiné“ (Adair J., 2004: 186). 

Byrokratická kultura má spíše než k flexibilitě a  inovacím sklony k rigiditě a 

rutině (Adair J., 2004). Keller J. (1996: 13-14) na obranu byrokracie říká, že 

„byrokracie nepochybně blokuje tvůrčí potenciál a omezuje možnosti volby ze 

strany zaměstnanců organizací všeho druhu. Tytéž byrokratické prvky však 

zároveň nutí jednotlivce organizovat se ve společné akci a přitom jim zabraňují 

zcela uzurpovat moc plynoucí z jejich postavení v organizaci pro své osobní 

cíle. Byrokracie tak brzdí jak tvořivou, tak destruktivní energii lidí. Jestliže se 

pouze zdůrazňuje, že zabraňuje lidem v dosažení vyšších cílů, poněkud se 

opomíjí, že jim téměř stejně spolehlivě zabraňuje prosazovat nejnižší 



 24 

egoistické ambice, které zpravidla předpokládají neomezenou osobní moc“. 

Podle autora je tak byrokracie vedlejším produktem racionalizace chodu 

velkých a komplexních organizací. 
3.3. Systémový přístup k řízení organizace a odpovědnost 
manažera 

 

Manažment (specifická aktivita řízení) mobilizuje zdroje organizace 

s cílem dosáhnout  pro ni přínosů – je tudíž významným činitelem, jenž 

ovlivňuje prosperitu organizace (Hindls R., Holman R., Hronová S. et al, 

2003). Drucker P. F. (2007) potvrzuje, že největší příležitost ke zvýšení 

produktivity organizace tkví v jejím řízení/manažmentu. Henri Fayol (1841 – 

1925), francouzský neoklasický ekonom a teoretik byl první, kdo rozpoznal 

tzv. čtyři základní funkce manažmentu: plánování, organizování, 

přikazování/vedení a kontrolu10. Každá existující organizace, včetně jakékoli 

neziskové, „rychle zkrachuje, pokud neinovuje. Naopak každá nová 

organizace…se zhroutí, pokud neřídí. Absence inovací je nejčastější ze všech 

příčin úpadku existujících organizací. Neznalost zásad managementu je 

nejčastější ze všech příčin neúspěchu nových projektů.“ (Drucker, P. F., 2007: 

19). Manažer je zodpovědný za dosahování cílů organizace (nebo svěřené 

organizační jednotky) s využitím týmu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů. 

Úlohou manažera je „dekomponovat strategický rámec v jasně definované 

produkty a postupné cíle, určit cíle a úkoly různých subjektů a úlohy různých 

osob a zajistit zdroje pro běh nezbytných procesů“ (Plamínek, J., 2006: 156).      

Kromě schopnosti vést lidi, musí manažer zároveň řídit procesy a 

systémy, smysluplně je propojit, aby se vzájemně podporovaly a směřovali 

k naplnění účelu (Tichá, I., 2005). Mezi koncepční dovednosti manažera 

(spadají mezi tzv. obecně použitelné dovednosti manažera, jejichž využívání 

rozhoduje o kvalitách manažerské práce11), patří zejména schopnost vidět 

organizaci jako celek, provázaný systém, který je potřeba vnitřně znát, 

                                                 
10  Jeho původní  verze z roku 1916 zněla: plánovat, organizovat, přikazovat, koordinovat a kontrolovat. 
V roce 1989 zúžili Angličané John A. Pearce a Richard B. Robinson koncepci manažerských funkcí na 
dnes známé pouhé čtyři: plánování, organizování, přikazování, kontrola. Paralelně, američtí teoretikové 
Harold Koontz a Heinz Weihrich (1988) více reflektují funkce personálního managementu a nahrazují 
přikazování za výběr a rozmístění spolupracovníků (stuffing) a vedení lidí (leading). 
11 Odborná literatura sem dále řadí a) lidské dovednosti (vůdčí potenciál, komunikace, schopnost účinné 
motivace, které ovlivňují komunikační procesy, předávání zkušeností, vyučování, delegování a 
koučování, čili kvalita motivačních procesů, kontroly a vedení) a b) technické a odborné dovednosti 
(využití specifických znalostí, technik, metod a postupů pro realizaci výkonných činností a procesů a 
účinnému vedení lidí a odborníků k plnění předpokládaných cílů). 
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vnímat, účinně koordinovat a vést tak, aby byly dosahovány strategické cíle 

organizace. Řízení organizace se totiž skládá z řady subsystémů, které ve svém 

souhrnu tvoří systém řízení organizace (Truneček, J., 2004). Dle autora je pak 

úkolem vrcholového manažmentu a ředitele je řízení organizace jako celku, ve 

kterém musí ovládat, řídit řadu dílčích pohledů (finanční, mzdový, organizační, 

výrobní, informační…), avšak jeho hlavním úkolem je skloubit je dohromady 

tak, aby ve svém souhrnu vytvořily efektivně pracující celek. Systémové 

myšlení je tedy jedna ze základních dovedností, kterou by měli 

manažeři zvládnout, aby se mohli úspěšně vyrovnat se složitostí současného 

světa (srovnej Senge, M., P., 2007).  

 

Systém řízení organizace vymezuje Truneček J. (2004: 29) jako „soubor 

mnoha vzájemně provázaných principů a pravidel, která paralelně a 

koordinovaně řeší více problémů najednou v zájmu dosažení společného cíle“. 

Systém řízení organizace existuje v každé organizaci, může být prosazovaný 

intuitivně, uvědoměle, může být složitý, nebo jednoduchý, dobře nebo špatně 

strukturovaný, liší se obvykle podle zaměření organizace, její velikosti, 

struktury atd. Přístup k řízení se v průběhu doby vyvíjel od etapy spontánního a 

intuitivního přístupu metody pokusů a omylů, přes racionální řízení založené 

na substančním způsobu myšlení (snaha redukovat problematiku na jediný, tzv. 

všezahrnující faktor např.: „když dáme do pořádku XY, vše ostatní už přijde 

samo“), k současnému systémovému řízení, které se zaměřuje na hledání příčin 

nedokonalostí a jejich odstraňování v rámci systému jako celku. Systémové 

řízení „přistupuje k řízení organizace jako k řízení systému, ve kterém není 

možné odděleně realizovat jednu změnu (natož radikální), aniž by to nepostihlo 

i ostatní části systému nebo jeho vnitřní či vnější prostředí“ (Truneček, J., 

2004: 31). Uplatňuje princip prevence – přechod od řízení důsledků k řízení 

příčin, a princip celistvosti – přechod od řízení jednotlivin k řízení celků. 

Přístup k řízení organizace je však také velmi individuální. Liší se velikostí, 

zaměřením, strukturami a řadou dalších specifik a faktorů organizace a měl by 

být permanentně zlepšovaný, přizpůsobovaný vnějšímu okolí a konkrétním, 

skutečným možnostem organizace, říká autor. Není účelné aplikovat a přebírat 

jednotlivé metody a techniky, trendy. Efektivní systém řízení organizace musí 

být „šitý na míru konkrétní organizace“, musí vycházet z dokonalé znalosti 

„objektu řízení“ a organizace, její tým ho také musí umět dokonale zvládat, 
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používat v praxi (Truneček, J., 2004: 11). Manažment neznamená totéž co 

„podnikový manažmment“, říká také Drucker P. F. (2007). Dle autora je 

samozřejmé, že existují rozdíly v řízení různých organizací (byť často jen 

malé), jejich poslání totiž určuje strategii a strategie zase určuje strukturu. 

Co se týče manažmentu podnikových a nepodnikových organizací, největší 

rozdíly podle autora spočívají zejména v užívaných termínech, pak spíše 

v aplikaci, než principech, nicméně autor se domnívá, že neexistují nijak zvlášť 

velké rozdíly v úkolech a problémech. 

 

Neziskové organizace České republiky se ve svém řídícím stylu 

nejvíce blíží Německu, preferovaný styl řízení je autokratický. To znamená, že 

manažer rozhoduje sám,  využívá vybraných informací od svých podřízených, 

které potvrdí, nebo doplní o to, co ví, nicméně názory a rady podřízených ho 

nezajímají. Důležitou roli hrají formální vztahy a společenské postavení (status 

se přiznává dle původu, vzdělání, vlivných kontaktů, finanční situace rodiny; 

typické je oslovování akademickými tituly, respekt vůči nadřízeným a 

společensky starším osobám) (Dědina J. a Odcházel J., 2007)12. Dědina J. a 

Odcházel J. (2007: 309) na základě srovnání empirických výzkumů dále uvádí, 

že „česká kultura je velmi individualistická, jedinec je důležitější, než zájmy 

skupiny…primárním cílem individualistickým kultur je splnění cílů, i když by 

to mohlo být na úkor udržení dobrých vztahů“. V občanském sektoru je to 

často naopak, svým způsobem vznikl jako protipól, protireakce na výše 

uvedené projevy společnosti. Pokud základem řízení nějakého celku je 

„přikazovací princip, nikoliv princip demokratické diskuse“ jak tvrdí Vysušil 

J., (1999: 26), pak právě ona volnost, demokratická diskuse je dle moji 

zkušenosti častým rysem občanského sektoru, oblíbenou formou u mnohých, 

zejména mladých a vznikajících občanských sdružení, která si svou kulturu 

přímo zakládají na demokratickém, týmovém řízení se skupinovým 

rozhodováním. Sociální aspekt (zájem o lidi) často převyšuje aspekt výrobní 

(starost o produkci, výkon). Důvodem je fakt, že jeho zakládající členové, 

zároveň i výkonní pracovníci, nejsou „zaměstnanci“ v pravém slova smyslu, 

ale spíše dobrovolní nadšenci, lidé s osobním zaujetím, kteří vytvoří skupinu 

„sobě rovných“ nadšenců pro nějaký cíl, vizi. Tento předpoklad je častým 

                                                 
12 Autoři prezentují výsledky grantového výzkumu (GAČR 402/06/0103), realizovaného VŠE 
v Praze. Porovnávali rozdílnost stylu řízení a vedení manažerů ze států východní části Evropy a 
států západní Evropy. 



 27 

zdrojem vzniku občanského sdružení, ale také častým zdrojem konfliktu na 

cestě k profesionalizaci a organizační formalizaci. V rozhovoru s bývalou 

dlouholetou ředitelkou jedné z největších NNO v ČR jsem zaznamenala její 

osobní negativní zkušenost v průběhu dlouholeté řídící praxe, i srovnání svých 

závěrů s početnou sítí poboček: „Demokratičtější, týmovější řízení panující 

v neziskovkách na straně jedné a významný, zajímavý ekonomický rozpočet 

z veřejných zdrojů i postavení a možnosti organizace na straně druhé láká 

některé lidi k realizaci své osobní preference, perspektivy a výhod, prostě 

svého vlivu, ale bez  svazující zodpovědnosti…Nazvala bych tyto lidi „krky“. 

Neziskovky mají  nebezpečnou tendenci mít hodně těchto „krků“…hodně hlasů, 

málo osobní odpovědnosti. Krky nechtějí přímou zodpovědnost, která svazuje, 

ale chtějí svou osobní svobodu a zároveň i významnou moc rozhodovat a 

ovlivňovat, vládnout nebo alespoň mít silné postavení v neziskovce… Největším 

rizikem takového týmového řízení pro budoucí vývoj organizace i pro efektivitu 

služby je pak  vrcholové vedení, představitelé, respektive ředitel nebo statutární 

zástupce, který je jakási „nemyslící hlava…“13 

Přes silně participativní a týmový styl řízení mají některá občanská sdružení 

paradoxně také silnou závislost na osobě zakladatele (často člověku, nebo úzké 

skupince lidí s vysokým osobním nasazením), s jehož odchodem může dojít k 

„systémovému rozhození“ jejich organizací. Drucker P. F. si v této souvislosti 

všímá, že i když mluvíme o týmech –  a každá studie dochází k závěru, že 

práce vrcholového manažmentu skutečně vyžaduje tým –  pěstuje se zde kult 

osobnosti…a nikdo nevěnuje pozornost otázce, kdo a jakým způsobem ji 

nahradí. Přičemž otázka následnictví je odjakživa nejtěžší zkouškou pro každý 

vrcholový manažment a nejtěžší zkouškou pro každou instituci.“ (Drucker, P., 

F., 2007: 72). Týmový rys tedy nahrává udržitelné perspektivě manažmentu 

občanských sdružení, pokud se zároveň oprostí od případné závislosti na 

osobnosti zakladatele a přistoupí na profesionalizaci svých manažerských 

dovedností. Typickým souvisejícím rysem zejména mladých a méně 

formalizovaných občanských sdružení je také nezkušený a kamarádský, 

„hodný“ manažment, nebo spíše „charismatické“ nikoli racionální řízení.  

Nedostatek schopných manažerů v této oblasti každoročně zdůrazňují Zprávy o 
                                                 
13 Tím je myšlený člověk ve vedoucí pozici, který má celkovou zodpovědnost, ale jeho 
rozhodnutí jsou lehce manipulována (směrována) jinými osobami, které tuto pravomoc nemají 
ani ji mít nechtějí. Ty mají de facto reálný vliv na chod a strategie organizace, vysoký status a 
postavení, ale nenesou rizika a jejich úmysly nemusí být vždy v zájmu skutečných potřeb 
organizace. 
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stavu neziskového sektoru, včetně poslední z roku 2007 (Zpráva o stavu 

neziskového sektoru v ČR, 2007, [cit. dne 14. 07. 2008, online http://www.kr-

vysocina.cz/soubory/450008/Zprava_o_stavu_NS_2007.pdf]).  

K zajištění účinného a efektivního komplexního fungování neziskové 

organizace jsou kvalitní manažeři schopni zajistit složité řídící procesy 

„turbulentní“ organizace (zajišťování a řízení finančních zdrojů, propagace 

organizace na veřejnosti, navazování spolupráce s jinými subjekty, jednání s  

úřady, koncepční lobbying, řízení projektových týmů apod.). Úroveň 

manažmentu má tedy pro NNO nesporně stejný, ne-li větší, význam jako 

operativa, přímé poskytování veřejně prospěšných služeb (tzn. plnění 

primárního cíle).  

Neziskové organizace slovo manažer, manažment převzaly za své jen 

nedávno a vzhledem k tomu, že má mnoho konotací tržní ekonomiky a 

podnikatelských organizací, nezní vždy v prostředí, zejména menších 

občanských sdružení, přirozeně. Obdobně i jejich soubor znalostí z této oblasti 

je slabší, souběžně ale narůstají vnější nároky v oblasti manažmentu na ně 

kladené. Na jedné straně je na ně legislativou, zejména ZOSS, vyvíjen tlak na 

přesné definování procesů, pravomocí atd. (viz např. nové a přísnější 

personální a procedurální požadavky, které ukládá  Vyhláška č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádí zákon o sociálních službách). Na straně druhé, díky 

rozvíjejícím se SF EU, zejména úspěšným projektům ESF, zažívají mnohá 

občanská sdružení (nebo mají příležitost zažít) rychlý (až skokový) organizační 

rozvoj, který sebou nese (nebo přinese) nové nároky, na které nejsou tyto NNO 

dostatečně připraveny. Ne všechny je totiž dokážou předvídat, event. ani včas a 

správně rozpoznat, diagnostikovat a řešit. Výsledkem je, že původní velmi 

úspěšná služba (nebo dokonce i celá organizace), která se dlouhodobě těšila 

zájmu uživatelů a podpoře donorů, ztrácí z důvodů nezvládnutých 

organizačních procesů na své původní kvalitě a efektivitě a v konečném 

důsledku mění jak uživatelé, tak i donoři své preference.  

Dobrý manažment, dobré komplexní řízení poslání, strategie a cílů 

organizace je zásadní pro dosažení výsledků, očekávané změny. V opačném 

případě je nezisková organizace pouze zahleděná do svého poslání, s hemžící 

se spoustou dobré a vzácné lidské energie a dalších zdrojů, které kolem sebe 

více či méně nekoordinovaně rozhazuje, než cíleně investuje, a její výsledky 

jsou spíše náhodného charakteru. V současné době si tedy i neziskové 
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organizace silně uvědomují, že „dobré úmysly nejsou dostatečnou náhražkou 

organizace a dobrého vedení, odpovědnosti, výkonnosti a výsledků“ (Drucker, 

P. F., 2007: 44).  Zjistily, že „manažment potřebují dokonce více než 

podniky, a to právě proto, že jim chybí disciplína hospodářského výsledku“ 

(Drucker, P., 2007: 44). „Rozdíl mezi určitým podnikem a jeho konkurentem 

dnes nejčastěji spočívá v realizační výkonnosti“, zdůrazňují autoři Bossidy L., 

Charan R. ve své publikaci Řízení realizačních procesů (2004: 12). Realizace 

jako disciplína musí být dle autorů součástí organizační kultury – jde o vnitřní 

kulturu odpovědnosti, výsledků, spolupráce, důrazu na bezchybné plnění 

úkolů a dotahování věcí do konce, prosazení strategických plánů v praxi 

(Bossidy L., Charan R., 2004). Realizace nesmí být jen záležitostí taktiky, musí 

se stát pevným prvkem strategie podniku, cílů i kultury, jeho jádro nemohou 

vrcholoví manažeři a vedoucí představitelé nikomu delegovat, musí se v tomto 

systému angažovat (Bossidy L., Charan R., 2004). Problém disciplíny 

realizační výkonnosti rozhodně není pouze problémem tzv. neziskových 

organizací, občanských sdružení, ale je tématem velkých nadnárodních 

korporací – ve velkých i malých organizacích má z hlediska úspěchu 

disciplína zásadní význam, dodávají autoři. Definují přitom tři základní 

procesy realizačních činností organizace, tedy stěžejní oblasti orientace  a 

rozhodování manažmentu:  

1) personální proces (jací lidé); 

2) strategický proces (jak z dlouhodobého hlediska efektivně rozdělit 

zdroje) →  dělení zdrojů mezi týmy, programy, oddělení dle kritéria 

rozvojového potenciálu, výstupů (zisku), nákladovosti, dostupnosti 

zdrojů (např. budou zdroje k dispozici i za 2 roky?), znalosti klientů, 

překážek; 

3) provozní proces: nastavené realistické ale náročné cíle, pravidelné 

vyhodnocování, zapojení všech do odpovědnosti. 

A související tzv. tři stavební kameny realizační schopnosti organizací: 

-     znalý, realistický, zacílený a na výsledky orientovaný manažment; 

-  zajištění správných lidí na správných místech (vč. dalšího rozvoje 

dovedností lidí v týmu, formou koučování, sebepoznání atd.); 

- vytváření rámce pro změnu, kde „hardwarem“ je struktura a strategie 

organizace a „softwarem“ pak přesvědčování, jednání a kultura. 

(in Bossidy L., Charan R., 2004) 
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Na základě vlastní praxe a srovnání se domnívám, že „software“, tedy 

jednání a kultura občanských sdružení, která poskytují veřejné sociální služby, 

je jejich dominantnější a také silnější stránkou, než zmiňovaný „hardware“. 

Důmyslná systémová struktura, odvozená z organizační strategie, která 

podporuje efektivní organizační chování a přispívá k dosažení větší disciplíny a 

tedy i realizační výkonnosti a úspěšnosti, je u občanských sdružení 

poskytujících veřejné sociální služby tématem pro zlepšování.  

3.4. Vliv optimalizace řízení a organizování na efektivní 
produktivitu  

 

Uplatňovaný systém řízení a organizování zásadním způsobem 

podmiňuje efektivnost každé organizace tím, že prostřednictvím něho se 

ovlivňuje efektivnost využívání všech dostupných lidských, finančních, 

materiálových a informačních zdrojů potřebných pro chod organizace 

(Vysušil, J., 1999).  

Drucker P. F. (1994, 2007) pojmenoval dva kritické faktory pro 

současné úspěšné fungování organizací:  

a) požadavek účelnosti (efectiveness) – tzv. dělání správných věcí � souvisí 

s výběrem a vytyčováním cílů, s vypracováním správné strategie, dílčích plánů 

– např. projektová, PR a marketingová činnost atd.; 

b) požadavek účinnosti (efficiency) – tzv. provádění věcí správnou cestou � 

používání správných metod a pracovních postupů; např.: vhodná organizační 

struktura, dobrá technika řízení, efektivní tok informací uvnitř organizace atd. 

Zmíněné dva faktory doplňuje Truneček J. (2004) o: 

c) požadavek přizpůsobivosti – tzv. schopnost pružné reakce na okolní 

měnící se podmínky, reorganizace je totiž proces permanentní (manažment se 

dnes stává především manažmentem změn, organizace především „učícími se 

organizacemi“). 

Je tedy zřejmé, že tzv. „hardware“, např. vhodná organizační struktura, 

ovlivňuje efektivitu dosažení strategie, nicméně aby zůstala efektivní, musí být 

tvárná, tedy vždy schopna pružné adaptace. 

Efektivní chování znamená maximalizaci přidané hodnoty 

k minimalizaci potřebných nákladů.  Dědina J., Cejthamr., V. (2007: 22) 
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definují efektivnost jako „dosažení cíle s nejmenším množstvím zdrojů“. 

Efektivní systém řízení organizace tedy chápu jako takovou úpravu a řízení 

všech relevantních vnitřních i vnějších vztahů a procesů organizace, která 

přináší nejrychlejší a nejefektivnější dosahování vize/poslání/cílů organizace – 

z toho plynoucích každodenních úkolů práce organizace (provázaných 

realizačních procesů). Dle zastánců systémového přístupu, např. Goldratt E14. 

(1999 in Truneček J., 2004),  ve světě výkonu platí, že pokud se individuálně a 

izolovaně zlepšují jednotlivé části organizace, ještě to nic neříká o zlepšení 

výkonu organizace jako celku, protože pokud se stále zlepšují (posilují) části, 

které nejsou nejslabší, výkon organizace je pořád stejný.  

Bossidy L., Charan R. (2004) uvádějí, že organizace je z dlouhodobého 

hlediska výkonná, pokud dosahuje předem stanovených výkonnostních cílů, 

které jsou definovány v její strategii. Strategický proces musí být propojený s 

provozním a také personálním procesem, který ozřejmí, zda existuje shoda 

mezi schopnostmi organizace a tím, co realizace provozního plánu (opírajícího 

se o strategické cíle), říkají autoři.  

 „Produktivita v sobě zahrnuje účinnost a efektivitu individuální a 

organizační výkonnosti“ (Dědina J., Cejthamr V., 2007: 22). Růst produktivity 

je založen především na zavádění a využití dokonalejší techniky a 

metodologie/technologie a zdokonalování organizace práce. Celkový faktor 

produktivity kombinuje neuzavřený výčet vstupů (práce, materiál, zdroje, 

technologie atp). Produktivita tedy znamená poměr výstupů vůči vstupům, za 

dané období a při dané kvalitě (Dědina J., Cejthamr V., 2007).  

Efektivní systém řízení v ziskové organizaci musí směřovat k zisku 

(Truneček J., 2004). U občanských sdružení poskytujících sociální služby se 

efektivnost určuje těžce – jednoduše měřitelný zisk nelze použít jako kritérium 

efektivnosti a výkony organizací jsou těžko ohodnotitelné. Většina těchto 

organizací nedokáže jednoznačně zhodnotit efektivnost jimi poskytovaných 

služeb. Je to hlavně z důvodů, že často nedokáží propočítat náklady na 

jednotlivé služby a také charakter služeb znemožňuje ocenit dopady služeb. 
                                                 
14 Teorie omezení (TOC – Theory of Constraints) Eli Goldratta. Klíčovou myšlenkou teorie 
omezení je skutečnost, že každý reálný systém v sobě zahrnuje minimálně jedno úzké místo 
(omezení). Každou organizaci je třeba chápat jako řetěz, pro zvýšení její pevnosti je pak 
důležité posílit její nejslabší článek. Posílení kteréhokoliv jiného článku bez posílení 
nejslabšího článku je naopak zbytečné a představuje ztrátu. 
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Produkují totiž specifický charakter produktu, tedy statky smíšené s možností 

vylučitelnosti ze spotřeby (Šohajková, E., 2007). Měřítkem úspěchu 

občanského sdružení v sociálních službách (jako každé organizace) by nicméně 

vždy měly být výsledky - včasné, precizní, kvalitní, smysluplné 

(potřebné/žádané) a měřitelné, které jednoznačně přispívají k uskutečnění 

jejich poslání a cíle, bez duplicity a mrhání zdrojů organizace a s udržením 

pozitivní motivace a energie jejich pracovníků. Veškeré výsledky, říká Drucker 

P. F. (2007), se realizují vně organizací, nikoli uvnitř nich, tam jde jen o úsilí a 

náklady15. Při posuzování každé instituce tedy musíme pamatovat, že výsledky 

existují pouze v jejím vnějším prostředí (spokojený zákazník, uzdravený 

pacient, student, který se něčemu naučil, uživatel, který získal kompetence 

otevírající vstup do zaměstnání atd.), uvnitř organizace pak existují pouze 

náklady. „Čím méně práce musí organizace vynakládat, aby dosáhla určitého 

cíle, tím je úspěšnější…s čím menším počtem lidí a menší aktivitou organizace 

vystačí, tím více se tato organizace blíží ideálnímu stavu, který lze z hlediska 

jediného důvodu její existence vyjádřit jako služby vlastnímu prostředí“ 

(Drucker, P. F., 2007: 171).  

 

Dobrá organizace práce slaďuje a zvyšuje produktivitu skupiny 

Každá organizace byla vytvořena za nějakým konkrétním a 

společným účelem a skládá se z více než jedné osoby, kde příspěvek (výkon) 

každé jednotlivé osoby k celkovému účelu organizace významně závisí na 

výkonu spolupracovníků. Účel organizace (společný cíl) vzniká na základě 

synchronizovaného úsilí všech těchto osob (Truneček J., 2004). Personalisté i 

teoretici manažmentu potvrzují (srovnej Koubek J., 2004; Armstrong, M., 

2007), že k tomu, aby byla organizace úspěšná, potřebuje mj. určitý způsob 

koordinace práce svých jednotlivých částí. Ty by všechny měly směřovat a co 

nejúčinněji přispívat k dosažení cílů a naplnění poslání/účelu organizace. Aby 

organizace dosahovala výkonů, musí se její členové domluvit, koordinovat své 

úsilí. Dosažení této domluvy je obvykle řízeno odpovědnými pracovníky, míra 

participativnosti nebo direktivnosti je odvislá od situace, potřeb, kultury 

organizace apod.  

                                                 
15 V této souvislosti rovněž považuje označení „ziskové středisko“ u podnikání (u občanských 
sdruženích můžeme mluvit o projektovém, nákladovém, dotačním apod. středisku) za 
„zdvořilý eufemismus“ a nahrazuje ho jen „střediskem úsilí“. 
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Dobrá organizace práce zvyšuje spokojenost a motivaci zaměstnanců 

Americký humanistický psycholog Abraham Maslow (1908-1970), 

proslulý konceptualizací „hierarchie lidských potřeb“, označil za nejvyšší tzv. 

potřebu seberealizace, sebeaktualizace – to znamená lidskou snahu naplnit své 

schopnosti a záměry. Seberealizace patří do nejvyšší, tzv. páté kategorie, 

kterou Maslow označuje jako potřeby růstové. Manažerská literatura, zejména 

z oblasti personalistiky, čerpá z  Maslowova systému v kontextu uspokojení 

potřeb pracovníků. Pro účely pracovního prostředí a organizace ji vysvětluje 

(představuje?) „dobře organizovaná práce, která pracovníka těší a která mu 

umožní ukázat své schopnosti“ (Bělohlávek, F., 2005: 41). Z pohledu 

zaměstnanců/pracovníků v organizaci dobře organizovaná práce zvyšuje 

jejich motivaci, čili má i z tohoto úhlu pohledu příznivý vliv na výkon 

organizace. Špatná organizace je příčinou velkých ztrát a škod – znamená 

promarnění času a ztráty z neprovedených služeb (nevyrobeného produktu). 

Naopak dobrá organizace průběžně zajišťuje, že pracovníci jsou stále plně 

zaměstnání smysluplnými činnostmi, které vedou k efektivnímu plnění 

stanoveného cíle. Zároveň však nejsou přetížení nebo ve stresu, že na svou 

práci nestačí a nemají čas si práci uspořádat (Vysušil, J., 1999), pakliže jejich 

osobní časová a úkolová organizace, výkonnost a kompetence jsou na 

požadované úrovni.  

 

Dobrá organizace práce snižuje plýtvání časem v rámci organizace 

Dobře organizovaná práce má také přímý vliv na snížení plýtvání 

časem v rámci organizačního chování, tedy i získání času ke zvýšení 

produktivity práce.   

Drucker P., F. (2007) řadí mezi hlavní zdroje plýtvání časem 

v organizaci tyto projevy: 

a) nesystematičnost; 

b) velký počet pracovníků; 

c) špatnou organizaci; 

d) špatný přenos informací. 
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Nesystematičnost  

Nesystematičnost a nedostatečná předvídavost je zdrojem časových 

ztrát organizace (Drucker P., F., 2007), tedy zdrojem, který snižuje celkový 

potenciál, produktivitu a efektivnost organizace. Pokud chceme situaci 

napravit, zkoumaným symptomem pro návrh řešení je v tomto případě 

opakující se kritický výkyv, krize. „Krize, k níž dochází podruhé, je krizí, 

která by se již znovu neměla opakovat…Učinit něco rutinní 

záležitostí…umožní méně kvalifikovaným lidem bez zvlášť pronikavého 

úsudku, aby mohli dělat něco, k čemu bylo třeba bezmála génia. Rutina totiž 

znamená zachytit v soustavné formě krok za krokem to, čemu se velmi 

schopný člověk naučil při překonávaní včerejší krize“ (Drucker P., F., 2007: 

200). Opakující se krize se dá předvídat, je tedy symptomem nedbalosti a 

lenivosti, dodává autor. 

Dobře řízená organizace, říká Drucker P., F. (2007), je klidné místo, 

není dramatická, je vlastně, slovy autora, jakoby „nudná“…neděje se v ní nic 

vzrušujícího, krize byly předvídány a přeměněny v rutinní 

záležitost…dramatickými věcmi jsou v takové organizaci základní rozhodnutí, 

která vytvářejí budoucnost, a nikoli hrdinské likvidování včerejších omylů 

(Drucker P., F., 2007: 201). 

 

Velký počet lidí, pracovníků, vzájemných interakcí 

Plýtvání časem může být v organizaci kromě nesystematičnosti také 

důsledkem příliš velkého počtu pracovníků (než aby mohl být efektivní). 

Pracovníci pak vynakládají stále více času na vzájemné interakce, než na 

vlastní práci. 

 

Špatná organizace – plýtvání „neorganizací“ 

Symptomem špatné organizace je podle Druckera P. F. (2007) 

přemíra porad, neboť prý již ze samého výrazu porada vyplývá, že je 

ústupkem dokonalé organizaci, porady by měly být dle jeho názoru spíše 

výjimkou, než pravidlem. „Organizace, v níž se každý neustále radí, je 

organizací, v níž nikdo nedokáže něco pořádného udělat…Příliš mnoho porad 

vždy vypovídá o špatné struktuře funkcí a špatném organizačním členění. Je 

známkou toho, že práce, která by se měla vykonávat na jednom funkčním 

místě nebo v jedné organizační složce, je rozdělena mezi několik míst či 
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složek, takže úkoly i odpovědnost jsou roztroušeny a informace pak 

nedostávají ti lidé, kteří je potřebují“ (Drucker P., F., 2007: 202). „Lidé se 

buď radí, nebo pracují…v ideálně navržené struktuře (která je ovšem v 

měnícím se světě jen snem) by porady vůbec nebyly. Každý pracovník by 

věděl, co pro svou práci potřebuje. Každý by měl k dispozici potřebné zdroje, 

aby ji mohl vykonávat“ (Drucker P., F., 2007: 202). 

Na druhou stranu zde nutno připomenout, že v prostředí učící se 

organizace je důležité podporovat co největší, nejlépe konstantní, výměnu 

znalostí a dovedností mezi lidmi, čili rozumnou a prospěšnou míru 

interakcí. Neměla by zde panovat tzv. „poučená bezradnost“ jako výsledek 

formálního vzdělávání, ale samostatné uvažování jednotlivců, kde chyby jsou 

považovány za součást učení a využívají se pro rozvoj organizace i jejích 

pracovníků. Některé z největších úspěchů jsou výsledkem chyb, zdravá míra 

chybování je důkazem vyhledávání a vytváření nových příležitostí, učí 

chybující nést odpovědnost za své chyby a neopakovat je (Tichá, I., 2005). 

 

Špatný přenos informací souvisí s výše uvedenými jevy, ale může se 

vyskytovat i zcela samostatně. Slabiny ve zmíněných oblastech vždy poukazují 

na nedostatky v řízení, které volají po organizační změně. Někdy jdou 

realizovat rychle, jindy jde o zdlouhavou práci, nicméně výsledky jsou díky 

vlivu na efektivní zvýšení produktivity vždy významné.  

Problém řízení změn má dle Trunečka J. (2004) dvě roviny: tzv. tvrdou 

část, která se týká metodik a technik řízení, a měkkou část, která se týká 

postojů lidí ke změnám, přičemž obě části by měly být vyrovnané. Tato práce 

se zabývá především první zmíněnou oblastí pro změnu. 
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4. PRINCIPY A POVAHA ORGANIZACE PRÁCE 
 

4.1. Charakteristika organizace a organizování 
 

Organizace ve smyslu organizační jednotky a její struktury vzájemných 

vztahů a vnitřního fungování v podstatě vzniká jako výsledek organizační 

činnosti, organizování (Vysušil J., 1999). Organizace je integrální součástí 

manažementu čili řízení, je jednou z hlavních čtyř manažerských funkcí. Pojem 

lze chápat ve smyslu právním (instituce), ve smyslu vnitřního uspořádání 

(organizační struktura, díky níž je koordinována činnost pracovníků organizace 

vedoucí k zefektivnění jejich práce) nebo ve smyslu procesů, kterými se 

snažíme působit na chování lidí v organizaci (organizování k zefektivnění 

výkonu organizace).  

Organizovat znamená, v pojetí Vysušila J. (1999), zavést pořádek, tj. 

odstranit nepořádek a chaos –  vymezit každému pracovníkovi, co má dělat a 

na koho navazuje ve své práci, event. komu svou práci předává. Dokud je 

„chaos“ (nějaká oblast vůbec organizována není), je nutné danou oblast 

zmapovat, zvládnout a zavést v ní řád = zorganizovat. Tedy organizování, 

organizační činnost, je na samém počátku. Výsledkem organizační činnosti je 

pak určitý systém, struktura, rozdělení zmíněné oblasti na dílčí části, složky a 

stanovení vztahů, vazeb mezi nimi. Tento proces lze schematicky vyjádřit 

následovně: „chaos“ � organizování � systém, struktura, rozdělení, ustálení 

vztahů a vazeb � typ organizace, organizační jednotka. 

(in Vysušil, J. 1999) 

 

Henri Fayol již v 19. století jako první definoval tzv. 14 základních 

principů organizace práce, kterými jsou: 1. specializace pracovníků, která 

povzbuzuje neustálé sebezlepšování schopností a vylepšování metod, 2. 

autorita - právo dávat příkazy a moc vyžadovat poslušnost, 3. disciplína - 

žádné uvolňování nebo změkčování pravidel, 4. jednota přikazování - princip 

jednoho nadřízeného, kdy platí zásada, že každý zaměstnanec má pouze a 

jenom jednoho nadřízeného, 5. jednota vedení - jedna mysl vytvoří jednotný 

plán, v němž bude každý hrát svou roli, 6. podřízenost osobních zájmů - v 

práci se mají sledovat pouze pracovní zájmy a myšlenky, 7. odměňování - 
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odpovídající ohodnocení zaměstnanců, ne tolik, kolik může podnik postrádat, 

8. centralizace - upevnění manažerských funkcí,  rozhodnutí se tvoří odshora, 

9. skalární řetěz (liniové řízení) - formální řetěz příkazů, běžící odshora dolů, 

10. pořádek - veškerý materiál a personál má svoje předepsané místo a musí 

tam zůstat, 11. rovnost/spravedlnost - rovnocenné (ne však nutně stejné) 

nakládání, 12. držení personálu - co nejmenší obměna zaměstnanců, doživotní 

zaměstnání pro výborné zaměstnance, 13. iniciativa - vymyslet plán a udělat 

vše potřebné k jeho uskutečnění, 14. morálka kolektivu - harmonie a 

soudržnost mezi zaměstnanci. Fayol tyto principy nepovažoval za konečné, 

věřil, že množství manažerských principů, které by mohly pomoci vylepšit 

operace v podniku, je potencionálně nevyčerpatelné (Fayol H., Gray I., 1984).  

Fayolovy principy organizování jsou stále významným know-how 

manažerské teorie i praxe, nicméně již nejsou považovány za univerzálně 

platné.  

 

V rámci své práce se zaměřím na oblast vnitřního uspořádání, tedy na 

tu část řízení, která vede k novému uspořádání vztahů sdružení, vytváří i 

přetváří vnitřní organizaci. Výsledně dokonce může, ale taky nemusí, mít vliv i 

na právní formu? organizace, např. při rozhodování o přechodu z  o.s. na o.p.s. 

apod.  

Důvodem pro organizování je jak potřeba specializace a dělby práce, 

tak i omezenost možného rozpětí řízení, tedy počtu osob, které je manažer 

schopen efektivně řídit. Základní poznatek organizační činnosti je princip 

dělby práce, rozčlenění každé déletrvající práce na specializované části pro 

specializované pracovníky, který popisuje již skotský zakladatel moderní 

ekonomie Adam Smith16 v roce 1776. Při organizační činnosti rozlišujeme 

dělbu práce dle druhu výrobků, práce, nároků na kvalifikaci pracovníka 

(Vysušil, J., 1999). Dělba práce zavádí pořádek a řád, zvyšuje produktivitu 

lidské práce. Optimálně nastavená vede ke správné a vyvážené organizační 

struktuře. 

Praxe prokázala, že specializovaní výrobci dosahují vyšších výkonů, 

dělba práce je tedy provázena růstem na úrovni produktivity práce, která přímo 

působí na růst výkonu v ekonomice. Proto se nejmasivněji dnes uplatňuje 

(např. formou pásové výroby) zejména v hromadné výrobě. Nejobtížnější je 

                                                 
16 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776 
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však organizovat práci, která má nehmotné výsledky. (Vysušil J., 1999) A 

přesně taková práce je i v občanských sdruženích poskytujících veřejné 

sociální služby. 

4.2. Organizační struktura - nástroj optimalizace 
organizačních procesů 

 
 Záměrem této podkapitoly je pokud možno co nejvýstižnější analýza 

organizační struktury, již definuji jako „mechanismus, který slouží ke 

koordinaci a řízení aktivit členů organizace s cílem efektivního dosahování 

stanovených cílů“ (Boukal, V., Vávrová, H., Novotný, J.: 46).  Účelem tvorby 

organizační struktury je takové uspořádání vztahů mezi vnitro-organizačními 

jednotkami (útvary), které vede k optimálnímu naplňování jejich cílů (Hindls 

R., Holman R., Hronová S. et al, 2003). Smyslem organizování je tedy vytvořit 

prostředí pro efektivní spolupráci všech zaměstnanců, díky čemuž vzniká 

organizační struktura organizace jako nástroj pro řízení výkonnosti organizace. 

Je to právě organizační struktura,  skrze kterou může organizace dosáhnout 

svých cílů (a zvyšovat tak svou úspěšnost, hodnotu pro klienty – u NNO 

donora, uživatele atd.). Zřejmě není nutno dodávat, že zmiňovaná organizační 

struktura také významně podmiňuje úroveň komunikace, informační toky, 

kulturu apod.  

Organizační struktury můžeme v zásadě rozdělit na neformální a 

formální. Neformální organizační strukturu charakterizují spontánně vzniklé 

vztahy osobní a sociální, které vznikají přirozeným sbližováním lidí a vytváří  

organizační kulturu výrazně ovlivňující spokojenost lidí, morálku, chování a 

celkovou motivaci k práci. Formální organizační struktura je pak souhrn 

organizačních jednotek a vztahů mezi nimi, sjednocuje jednotlivé činnosti  

organizace za účelem dosažení cílů (Urban J., 2004).  

 

 
Tvorba formální organizační struktury 
Potřebu formální organizační struktury naplno ukázala první světová 

válka, kdy došlo k rozvoji tzv. funkčních organizačních struktur, které se 

svého času tvářily jako jediná správná organizace. Organizační struktura je 

nezbytná. Tak jako potřebuje strukturu každý biologický organismus, potřebuje 

ji i sociální organizmus moderní instituce, dokládá tvrzení Fayola H. a dalších 

sto let starých průkopníků manažmentu i Drucker F. P. Ten nicméně dodává, 



 39 

že se mýlili v předpokladu, že by měla existovat jediná správná 

organizace, neboť ( a to platí i pro přírodu) existuje široká škála různých 

struktur, tedy i široká škála organizačních možností (Drucker P., F., 2007).  

Výchozím principem tvorby formální organizační struktury a 

designování vzájemných vztahů uvnitř organizace by měla být schopnost 

naplnit vizi, poslání a cíle organizace a současně naplnit potřeby cílových 

segmentů jejich klientů. Struktura musí být upravena na základě vize 

organizace, eventuelně transformační vize, plánuje-li organizace zavádět 

změnu; struktury, které jsou v rozporu s vizí, blokují potřebné aktivity (Kotter 

J., P., 2004). U neziskové organizace může za jistých okolností její celkové, 

společensky prospěšné poslání a vize převyšovat aktuální partikulární zájem a 

potřebu klienta (což může být zdrojem jejich vnitřních otázek a konfliktů), u 

ziskových organizací jsou potřeby a zájmy cílových segmentů klientů zcela 

zásadní a pro přežití prvořadé.  

Při tvorbě organizace se dnes uplatňují zejména dva přístupy – funkční a 

procesní. Útvarová a procesní organizace dohromady tvoří formální organizaci 

– formální strukturu. Smyslem funkční útvarové organizace je rozdělit 

celkový úkol organizace do dílčích úkolů a ty přiřadit konkrétním pracovním 

místům. Procesní organizace se zaměřuje na procesy. 

Hlavním znakem funkčního přístupu je dělení práce mezi funkční 

jednotky vytvořené na základě jejich dovedností (odborností), čemuž odpovídá 

organizační struktura, založená na útvarech. Určité útvary vykonávají dílčí 

činnosti nějakého procesu (úkolu / projektu / akce), aniž je sledován celý tok 

činností jako celek. V případě funkčního řízení představuje každý přechod 

procesu od jednoho útvaru k druhému rizikové místo především z hlediska 

časové ztráty a informačního šumu. Dovednosti, omezeny do jednoduchých 

činností, jsou sdružovány do funkčních celků, které vyžadují koordinační a 

kontrolní místa, což má za následek velké množství pracovníků nepřidávajících 

hodnotu. Loajalitu pracovníků můžeme v tomto případě pozorovat spíše k 

funkčnímu celku než k celé organizaci. Výsledkem tohoto uspořádání je 

mnohastupňová pyramida ovládaná z jednoho místa s omezeným delegováním 

odpovědnosti a pravomocí. V praxi jsou pak často upřednostňovány zájmy 

funkčních míst nebo organizačních celků nad zájmy celé organizace. To může 

vyvolávat nadbytečné, někdy i duplicitní činnosti a může to vést také k 

nejednoznačnému přiřazení kompetencí, především z hlediska odpovědnosti za 
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výsledek procesu jako celku. Problematický také zpravidla bývá přenos 

výsledků práce mezi jednotlivými činnostmi, vzhledem k tomu, že pracovníci 

provádějící jednotlivé činnosti, neznají návaznost mezi nimi. 

Procesní přístup umožňuje pružný přechod od jednoho požadavku 

klienta/zákazníka ke zcela jinému, rozdílnému požadavku jiného 

klienta/zákazníka. Prostřednictvím procesního řízení se na organizaci díváme 

jako na systém vzájemně provázaných vztahů. 

Cílem procesního řízení je rozvíjet a optimalizovat chod organizace tak, aby 

efektivně, účelně a hospodárně reagovala na požadavky klienta zákazníka 

a) způsobem, který: 

– definuje pracovní postup (proces) jako ucelený sled činností napříč 

organizací; 

– pro každý proces definuje jeho vstupy, výstupy a zdroje; 

– definuje osobní zodpovědnost za proces i za každou činnost; 

– nastavuje systém měření výkonnosti procesů; 

– sleduje a vyhodnocuje každý proces; 

b) tak, aby: 

– byla dodržována kvalita výsledků procesů daná měřenými ukazateli a jejich 

parametry; 

– byly optimálně využívány dostupné zdroje; 

– byla průběžně zvyšována výkonnost organizace dle předem známých a 

měřených ukazatelů. 

(in Grasseová M., et al., 2008) 

 
Základním prvkem organizační struktury je pak organizační jednotka 

(odborná, štábní, liniová apod.). Každá taková jednotka má mít svého řídícího 

pracovníka, čili vedoucího. Vedoucí, neboli řídicí pracovníci, mají pravomoc 

(právo rozhodnout a přidělovat práci) a zodpovědnost (nesou konečnou přímou 

odpovědnost za svěřené úkoly, kterou nelze delegovat).  

Organizační jednotky mohou vznikat jako funkčně specializované 

organizační jednotky (funkce jednotlivých útvarů) nebo také jako tzv. 

objektově specializované organizační jednotky (projekty, divize, synergický 

efekt, procesy).  

Při širokém rozpětí řízení má organizace méně úrovní, jedná se o tzv. 

plochou organizační strukturu (méně úrovní, avšak více lidí na každé úrovni, 
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pružnost). Při úzkém rozpětí řízení existuje více organizačních úrovní, což se 

označuje jako tzv. vysoká nebo strmá organizační struktura (více úrovní, ale 

méně lidí na každé úrovni). Plochá organizační struktura (centralizace) přináší 

přílišné zatěžování řídícího pracovníka, naopak vysoká organizační struktura 

(decentralizace), u které delegováním vznikají stupně řízení, přináší vyšší míru 

flexibility, ale jen do určitého stupně, pak vede naopak k byrokratizaci procesů 

uvnitř organizace. 

Pro vyjádření odpovědnosti (jak obsahové, věcné, tak i manažerské, 

řídící) je důležité nastavení vertikálních a horizontálních vztahů mezi útvary 

z pohledu jejich věcného charakteru a výběr vztahů důležitých pro jejich řízení. 

Vertikální vztahy vedou k rozpoznání a vymezení pravomocí a 

odpovědností. Vertikální dělbou práce vznikají jednotlivé stupně řízení 

v organizaci, v čele je vždy osoba, která za tuto část odpovídá. Počet stupňů 

záleží na velikosti organizace, složitosti aktivit organizace a uplatnění principů 

centralizace a decentralizace při rozhodování. Při decentralizaci deleguje 

odpovědná osoba/řídící pracovník (nadřízená úroveň) významné množství 

práce na podřízené pracovníky (podřízenou úroveň, nižší útvary), naopak u 

centralizovaných struktur se deleguje minimálně. Horizontální dělba práce se 

odehrává v rámci určitého stupně řízení. V rámci jednoho stupně řízení se 

vytváří odborné a štábní útvary (úseky, odbory, referáty, oddělení, pracoviště, 

programy, týmy apod.), i ony mívají často svoji vertikální strukturu 

(zpracováno dle Vysušil J. 1999, Urban J., 2004, Dědina J., Odcházel J., 2007). 

Vztahy nadřízenosti a podřízenosti sjednocují práci všech ke společnému cíli; 

v případě potřeby umožňují rychle rozhodovat (v měnícím se okolí nutné pro 

přežití); dávají možnost neustále zlepšovat systém řízení organizace, svěřit 

řízení těm nejlepším a kvalifikovaným a odstraňovat  ty, co se neosvědčili 

(Vysušil J., 1999). 

 

Interní dokumenty, organizační řád 

Organizační struktura je tedy základní „architekturou“, která nese, 

napojuje a propojuje organizační systém a „organizační systémové pohyby“. 

Grafickým vyjádřením je tzv. organizační schéma (tzv. pavouk, diagram, 

strom apod.). Formální organizační struktura je v rámci vnitřních pravidel 

organizací často vtělena do komplexnějšího organizačního řádu.  
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Organizační normy, směrnice, vnitřní předpisy atd. – tedy  interní 

dokumenty, jsou oficiální, závaznou a zároveň dokladovanou formu 

organizační komunikace.  Určují, co se má dělat, jak a kdo to má dělat v 

organizaci. Organizační řád se někde chápe jako souhrn směrnic organizace, 

většinou však jde o jednu se základních, prvních norem Plní funkci základní 

úpravy vzájemných vztahů v organizaci z jednotícího systémového principu a 

jako takový má vliv na efektivitu realizačních procesů organizace (srovnej 

Vysušil J. 1999, Urban J., 2004).  

 

4.2.1. Nejčetnější typy vnitřních organizačních struktur 

 

Základní rozlišení organizačních struktur je ve stylu interní komunikace 

a v charakteru vztahů nadřízenosti a podřízenosti, bez kterých je však 

organizace neschopná samostatného života, musí se nutně rozpadnout a 

zaniknout. Současná literatura na téma organizování, organizačních systémů, 

struktur a tzv. organizační architektury (nejčastěji popisuje osm typů vnitřních 

organizačních struktur, které lze ještě vnitrně členit na (vysoké, strmé) 

centralizované nebo (ploché) decentralizované, pevné nebo pružné (volně 

zpracováno dle Vysušil J. 1999, Urban J., 2004, Dědina J., Odcházel J.,2007). 

 

Mezi tzv. pevné organizační struktury se řadí tyto struktury: 

1. liniová 

V liniové struktuře má každý podřízený jednoho nadřízeného (viz 

principy Henryho Fayola, s. X). Říká se jí též „vojenská“ struktura, jelikož je 

v čisté formě užívaná především v armádě. Jejím základem je striktní 

dodržování řídící linie. Jsou zde jednoznačné vazby mezi podřízenými a 

nadřízeným, přičemž existuje pouze  

jeden odpovědný vedoucí (s komplexní odpovědností). Struktura organizace se 

pyramidálně rozrůstá, má strohý a nepružný charakter. 

2. štábní 

Štábem se rozumí skupina pracovníků, kteří jsou odborníky v určité 

oblasti a věnují se rozvíjení této oblasti, nikoliv řízení. Jsou proto v roli 

interních poradců, kteří neřídí, ale vytváří metodiku v určité oblasti. Vysušil J 

(1999) uvádí tři tzv. typy štábních útvarů: a) osobní (sekretariát ředitele, který 

spíše jen vyřizuje nutné denní úkoly), b) účelový (metodické útvary, jež řeší 
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úkoly, na které běžná operativa nemá čas), c) všeobecný (pomáhají vedoucím 

pracovníkům v činnostech, které nejdou delegovat v linii, např. analýza 

organizačních dat, kontrola a hodnocení, strategické plánování, atd.). Čistě 

štábní struktury neexistují, není možné, aby „všichni jen radili a poskytovali 

služby ostatním“, kdo by jinak realizoval příkazy, rady a práci v praxi? 

3. funkční/funkcionální 

V čisté formě se spíše nevyskytuje. Štábní linie se zde integruje s linii 

řízení. Existuje zde více specializovaných vedoucích na jednoho podřízeného – 

řízení je podle odbornosti. Rizikem je přemíra příkazů směrem k podřízenému, 

které mohou být vzájemně v rozporu. V praxi (i v praxi NNO) lze pozorovat 

např. funkcionální řídící vztah, který porušuje zásadu jednoho nadřízeného 

(např. na základě bezchybnosti a kvality útvaru metodiky účetnictví se 

ekonomický náměstek vzdá schvalovací pravomoci – zmíněný útvar pak řídí 

všechny, jichž se jeho pokyny týkají zcela sám).  

4. liniově-štábní 

V praxi nejčastěji funguje smíšená liniově-štábní struktura, kde jsou 

tzv. štábní útvary jen doplňkem útvarů řídících (ve smyslu metodického řízení 

– ovlivňování) a řízených (ve smyslu přímého řízení). Jak z liniové struktury 

(jasné kompetence; koordinace úkolů; jasné vztahy podřízenosti a nadřízenosti; 

relativně krátké řetězce informačních vazeb), tak z funkční struktury 

(specializace vedoucích a jejich vysoká odbornost) přebírá jejich hlavní 

přednosti a zároveň potlačuje řadu nedostatků funkční struktury (velká četnost 

a složitost vazeb mezi prvky, křížení kompetencí a absence koordinačních 

center). Štábní složky se na řízení podílejí pouze zprostředkovaně, nemají 

všeobecné právo rozhodovat. V praxi jsou známy rozpory ve vztazích linie – 

štáb: a) linioví pracovníci nepřiznávají štábu užitečnost, nechápou jeho úlohu 

v řízení (štáb jako přítěž, příživník); b) obvykle pro konservatismus a neochotu 

změnit zaběhnutou rutinu nejsou linioví pracovníci schopni využívat služeb 

štábu; c) štáb si osobuje nařizovací pravomoc, kterou nemá (má ji jen linie); d) 

štáb ztrácí důvěru, neboť pracuje nevyváženě – v něčem diktuje, v něčem si 

neví rady; e) štáb pracuje byrokraticky, vymýšlí a zavádí přebujelá, zbytečná 

opatření, která okrádají již přetížené pracovníky o čas a energii; f) štáb se 

rozrůstá, zvyšuje se jeho nákladnost, aniž je vidět bezprostřední užitek; g) 

dochází k izolaci štábu, kdy jeho kontrolní funkci nenáleží žádné pravomoci. 

Náprava je formální (v organizačních normách se přesně definují a vymezí 
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vztahy) i faktická (provedení podrobné analýzy potřebnosti štábů vč. možností 

outsourcingu – zajištění služby externí specializovanou společností; 

zkvalitněním práce štábních útvarů, která jim vybuduje přirozenou autoritu). 

Paradoxně je zde rizikem přílišná stabilita již jednou zavedené organizace, 

v nejhorším až byrokratické lpění na jednou zavedené, ač přežilé struktuře. 

Řadu specializovaných útvarů si mohou dovolit pouze větší společnosti. 

5. divizionální 

Je založená na vysokém stupni samostatnosti těch částí organizace, 

které de facto již samostatné jsou (např. časté při fúzi několika samostatných 

podniků). Základem je technická, provozní i ekonomická samostatnost, 

společné zůstávají jen některé všeobecné a koncepční záležitosti, místo 

centralistických vtahů liniových nastupují decentralizované vztahy 

divizionální. Výhodou je vyšší inovační potenciál, odlehčení vrcholového 

vedení od denního liniového řízení a příležitost pro samostatný tvůrčí rozvoj 

vedení divizí, nevýhodou jsou rizikové tzv. decentralizační (odstředivé) 

tendence, které mohou být pro organizaci nebezpečné, větší administrativní 

náročnost (původně společné administrativní funkce jsou v každé divizi 

samostatně). Tato rizika musí kompenzovat kvalitní, pro divize 

„nenahraditelné“ vrcholové vedení, které poskytuje jak svou zastřešující 

obchodní značku, dobrý goodwill (pověst organizace) a PR (vztahy 

s veřejností), tak základní strategii a okolní informace, koordinace finančních 

potřeb jednotlivých divizí a srovnávání a zpětnou vazbu na jejich úspěšnost. 

 

Mezi tzv. pružné organizační struktury se řadí struktury: 

6. pružná (elastická)  

Též tzv. horizontální (nebo turbulentní) organizace. Jde o velmi volnou, 

vysoce demokratickou organizační strukturu s neustálou účelovou 

proměnlivostí organizačních vztahů (průběžně se přizpůsobuje permanentně se 

měnícím vnějším i vnitřním podmínkám), která se opírá o motivovaného 

člověka a jeho schopnosti (lidský potenciál). Dle potřeby se rychle pohybuje po 

horizontální linii řízení, přechází z útvarů do útvarů, útvary vytváří či ruší, 

podle předmětu, který se aktuálně řeší, konstruktivně se střídají i vedoucí, vždy 

dle nejlepší specializace pro řešené téma. Celá organizace je vysoce 

decentralizovaná (např. plně divizionálně uvolněná). Pružné, flexibilní 

organizace mají vysoký inovační potenciál. John Adair (2004: 195) 
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charakterizuje flexibilitu organizace jako: „osobní i korporátní schopnost 

modifikovat, adaptovat a možná i radikálně změnit to, co děláte. Strnulé, či 

nepružné struktury produkují stav netečnosti.“ Za předpokladu, že má 

organizace k dispozici vynikající vedoucí pracovníky, může být velmi úspěšná i 

efektivní, v opačném případě však hrozí chaos. Vysušil J. zdůrazňuje, 

že:„…taková…organizace vyžaduje mimořádně schopné, ale i vysoce 

tolerantní (nezávistivé), morálně vyspělé pracovníky, jimž jde o věc, nikoliv o 

formu, a již vůbec ne o osobní zájmy…takových pracovníků vždy byl a asi též 

vždy bude zásadní nedostatek“ (Vysušil J., 1999: 38).  

7. projektová  

Vytvářejí se zde speciální dočasné týmy pro řízení určitého projektu a 

ty jsou řízeny manažerem projektu. Po ukončení realizace se tým rozpadne. 

Projektový úkol má preferenci, přednost (od absolutní, až po dobrovolnou) 

před běžnými úkoly.  

Projektový manažment je charakteristický odklonem od liniového 

řízení ke krátkodobým projektovým, nebo dlouhodoběji nastaveným, níže 

zmiňovaným maticovým organizačním strukturám. Může se však jednat i o 

doplnění liniového řízení, typické například i pro NNO. Je doporučovaný pro 

řízení změn, zavádění nových produktů a procesů apod. (Hindls R., Holman R., 

Hronová S. et al, 2003). Mezi jeho silné stránky patří fakt, že ke všem 

činnostem jsou přiděleny odpovědnosti, existuje zde jasně definovaný časový a 

nákladový rámec. Je zde možná vyšší flexibilita a efektivita využívání zdrojů a 

reakce na specifické požadavky klienta, které se objevují až v průběhu 

realizace projektu. Existuje zde také relativně jasný systém hodnocení (lze 

srovnávat projektový plán a reálný stav). Mezi slabé stránky projektového 

řízení na druhou stranu patří komplexnost a rozsah projektu, změny 

v technologiích, organizační změny ve společnosti, vč. legislativních, které 

nastávají až v průběhu fungování projektu atd. (Němec, V., 2002). 

8. maticová (matrixová) 

Jde o kombinaci liniové a projektové (nebo divizionální) organizace, 

čímž vzniká specifická struktura: tzv. matice organizačních vztahů. Každý 

jeden pracovník má více nadřízených (u různých činností) a každý jeden 

nadřízený má více podřízených. Kombinuje se hledisko funkční a hledisko 

projektové (existují funkční a projektoví manažeři), rozhodování se posouvá 

dovnitř organizační struktury. To znamená, že tzv. střední manažer, neboli 
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manažer na nižší úrovni, má roli mediátora – vyrovnává dva konkurenční cíle 

nemusí být nutně konkurenční svých nadřízených a musí sladit požadavky 

obou nadřízených. Výhodou je její pružnost, vyšší vazba na organizaci i 

silnější inovační potenciál, zvýšená spolupráce, práce v týmech aosobní rozvoj.  

Jelikož se jde dle časového harmonogramu projektu, není zapotřebí krátkodobý 

operační plán a vrcholové vedení má tak více prostoru soustředit se na strategii. 

Na druhé straně může dojít ke zmatkům v pravomocech a odpovědnosti, 

k problémům v týmech, ke zbytečným skupinovým diskusím, vyžaduje více 

manažerů, čímž se prodražuje. Vysušil J. (1999) doporučuje její užití pouze ve 

specifickým situacích: a) je-li tlak z okolí (např. na nový produkt); b) je-li 

nutné zpracovat množství informací, které tzv. střední manažer může 

koncentrovat a třídit (např. při současném vývoji několika nových produktů); 

c) je-li tlak na omezené zdroje, např. specialistů organizace (3 projekty na 

kampaň, pouze 1 PR specialista). 

 

Obr. č. 2: Maticová struktura  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VYSUŠIL J. (1999): Péče o zdravý organismus firmy. Profess 
Consulting s.r.o., s. 41  
 

V praxi se však objevují spíše různé kombinace než čisté typy 

zmíněných struktur. V současné době v organizacích převládá liniově štábní 

organizační struktura, která se vyvinula ze struktury liniové a funkční. 

Nicméně trendem tzv. moderní organizační architektury (in Dědina J., Malý 

M., 2005) je: 

-  výraznější decentralizace;  

-  posílení týmové spolupráce;  

-  využívání outsourcingu; 

-  budování strategických aliancí, síťových struktur,  

   pružných organizačních forem; 
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-  přechod na tzv. procesní řízení; 

-  pokusy o tzv. virtuální organizace.  

 

Drucker P. F. a další autoři ovšem nejsou zastánci (moderních) trendů, 

ale individuální organizační identity a charakteru odvozeného vždy jen od 

konkrétního úkolu organizace.  

Po funkčních strukturách (Fayol ad.) následovaly principy 

decentralizace (Du Pont, Sloan), až se dospělo k oslavování týmů jako jediné 

správné organizace téměř na všechno, říká Drucker, P. F. (2007). Všechny tyto 

poznatky a principy jsou dodnes užitečné a inspirativní, všechny mají své 

přednosti, omezení a konkrétní možnosti použití. Současně je však již jasné, že 

„místo hledání jediné správné organizace se manažment musí naučit hledat, 

vyvíjet a testovat organizaci, která odpovídá svému úkolu“ (Drucker, P. F., 

2007: 73). Neexistují tedy jediné správné metody, jenom nekonečná invence, 

přizpůsobování, proces neustálého zlepšování, otevření se učení, věčné hledání 

odpovědí na nové otázky, dynamika změn atp. Organizační struktury jsou také 

ovlivněny vývojovým stádiem a aktuální situací. „Organizace je nástroj 

sloužící k zproduktivnění společné práce lidí“, říká Drucker P., F., a proto 

každá konkrétní organizační struktura má odpovídat „určitým úkolům za 

určitých podmínek v určité době“ (Drucker, P. F., 2007: 70). V krizi nelze 

diskutovat, participovat, je nutné rozkazovat a vydávat jasné příkazy – 

hierarchie a její bezpodmínečné přijetí a plnění rozkazů je v krizové situaci její 

jedinou nadějí. Některé rozdílné organizační struktury zase mohou existovat 

v jedné organizaci vedle sebe, souběžně, říká autor. 

Základní východisko efektivní tvorby org. systému i jeho změn však vždy zní:  

 

  POSLÁNÍ ���� STRATEGIE ���� ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ���� VÝSLEDEK 

            ==========ŘÍZENÍ, MANAŽMENT=========== 
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5.  SPECIFIKA A DETERMINANTY SYSTÉMOVÉHO        
ŘÍZENÍ U OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 
POSKYTUJÍCÍHO VEŘEJNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 
„Jak naložit s faktem, že jako nezisková organizace, provozující sociální 

služby, nejsme nic víc, než jen sada dílčích projektů, které jakousi více méně 

šťastnou náhodou uspěly v řízení o udělení dotace, grantu – účelových darů?“, 

ptají se jistě mnozí vrcholoví manažeři NNO v kontextu představeného tématu. 

Výkon každé práce je samozřejmě závislý na podmínkách okolí, 

skladbě spolupracovníků, druhu úkolů a řadě dalších, často velmi náhodných 

vlivů. Tzv. systémové prostředí občanských sdružení poskytujících veřejné 

sociální služby lze dle zkušenosti vlastní řídící praxe a rozhovorů s dalšími 

vedoucími představiteli charakterizovat slovy jako: neurčitost, nezadušenost, 

nestálost, pochybnost, nejistota, kolísavost, nezajištěnost, neustálenost, 

nerovnováha, neznámo… 

Mezi faktory vnějšího prostředí patří zejména nestabilní a nejisté zdroje 

financování a z toho plynoucí diskontinuita činnosti (nutnost neustále adaptace 

na nejisté a nenavazující projektové cykly, navíc s obsahovými odchylkami, 

tedy více či méně proměnlivými projektovými aktivitami, ve kterých převládá 

kolísavé, tzv. „epizodové“ projektové řízení vedoucí k narušování homeostázy 

systému a nastavené organizační a programové struktury), legislativní změny, 

vliv konkurence a vliv klienta. 

Systémové prostředí občanských sdružení poskytujících veřejné 

sociální služby též ovlivňují faktory vnitřního prostředí, mezi které patří: 

a) charakter a motivace pracovníků (skladba personálu, míra zkušeností, 

profesionality, aktivismu, prvky občanského dobrovolnictví apod.); 

b) úroveň plánování stěžejních procesů v organizaci a rovněž existence poslání 

a plánu rozvoje organizace (strategický plán), ať již v psané či nepsané 

podobě. Tento fakt do značné míry ovlivňuje schopnost manažerů řídit 

jednotlivé a často různorodé a náročné procesy v organizaci, a to v případě, že 

strategie je v organizaci známa a rozšířena;  

c) historie organizace, velikost organizace, uspořádání organizačních vztahů a 

organizační struktura. 

Z předcházejících vět lze předpokládat dvě skutečnosti. Za prvé, čím 

déle organizace funguje a uplatňuje své poslání, tím profesionálnější procesy 
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by se v této organizaci měly uplatňovat. Dlouhodobá činnost neziskové 

organizace má také vliv na její jméno a prestiž na veřejnosti, což (například) 

zvyšuje pravděpodobnost získání financí od donorů. Za druhé, čím je 

organizace větší a její struktura složitější, tím bude uplatňování procesů řízení 

problematičtější. V souvislosti s oblastí organizačního systému má význam 

existence a podoba organizačního řádu a/nebo souvisejících vnitřních předpisů. 

Níže se podrobněji zabývám některými ze zmíněných faktorů. 

 

5.1. Specifický způsob financování a  jeho „systémové“ 
nedostatky 
 

Občanská sdružení poskytující veřejné sociální služby obvykle 

využívají pro svůj provoz a poskytování služeb uživatelům tzv. více-zdrojový 

charakter financování aktivit (veřejné rozpočty – EU, státní, regionální, obecní, 

dary, sbírky, sponzoring, granty, členské příspěvky, výnosy z vlastní činnosti 

atd.). Dostupnost finančních zdrojů závisí také na zaměření daného sdružení, 

resp. jeho cílové skupiny, stejně jako na vládních prioritách. Žádný z těchto 

zdrojů však není zatím nárokový, a to i přes nové podmínky, které do oblasti 

sociálních služeb přinesl nový ZOSS. Nejmasivnějším finančním zdrojem pro 

činnost NNO nicméně stále zůstává státní rozpočet. Jinými slovy, tyto 

organizace obecně vykazují vysokou míru závislosti na veřejných financích. 

Státní dotační politika vychází podle Frištenské H. (2007) ze starého 

paradigmatu, že úkolem státu je podporovat především existenci NNO (důležité 

v počátku vzniku existence NNO sektoru) a teprve vedle toho nakupuje (bez 

jasné reflexe svého konání) jejich služby pro občany. V současné době je pro 

narovnání vývoje v této oblasti dle autorky potřeba integrovat NNO mezi 

všechny ostatní poskytovatele služeb, mezi kterými stát nakupuje, respektive 

vytváří podmínky proto, aby uživatel mohl nakupovat sociální služby i od 

NNO, a to za transparentních podmínek pro své občany, ať už přímou úhradou, 

poskytováním dotací na stanovený účel, nebo zadáním veřejné zakázky. Mezi 

hlavní nedostatky současného stavu státní dotační politiky řadí Frištenská H. 

(2007) 17 mj. tyto oblasti: 

a)  rezortismus a slabá mezirezortní spolupráce;  

                                                 
17 Frištenská, H., Podklad pro RVNNO – Koncepce rozvoje neziskového sektoru, Praha 2007 
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b) nejasnosti kolem pojmu veřejná či obecná prospěšnost aktivit, která brání 

rozvoji a přesnějšímu zacílení státní dotační politiky i fiskálních výhod;  

c) disproporce mezi podporou oblastí, které jsou považovány za veřejně 

prospěšné;  

d)  problematika „nákupu služeb“ či „podpory NNO“;  

e) chybí základní rozvaha, co je, při uplatnění zásady subsidiarity, potřebné a 

účelné podporovat z centra a co je účelné a možné podporovat z nižších článků 

veřejné správy;  

f) zastaralost vládních zásad a jejich nedodržování dotujícími ministerstvy (mj. 

operují s procesy a pojmy, které nepodporují transparentnost);  

g) nevhodný harmonogram poskytování dotací – NNO tak nemohou plánovat18; 

dlouholetým problémem je také financování opakujících se činností pouze 

v horizontu jednoho roku bez jistoty finančního zajištění roku následujícího; 

neexistence víceletého režimu financování opakujících se aktivit či služeb 

NNO; 

i) nevyjasněný způsob úhrady tzv. režijních či správních nákladů NNO, 

vznikajících při  realizaci projektů podpořených dotací a rozpor mezi státním 

chápáním NNO jako dobrovolnými a nadšeneckými subjekty a prosazováním 

pravidel správného nakládání s veřejnými penězi na straně druhé (viz zákon o 

finanční kontrole, zákon o veřejných zakázkách, zákon o účetnictví apod.). 

NNO z tohoto důvodu často nemají zdroje na mzdu účetního či finančního 

manažera, případně vůbec na stálé zaměstnance organizace. I to je jeden 

z důvodů, proč některé zůstávají dobrovolnickými neprofesionálními subjekty. 

Přestože se stále více a oprávněně zpřesňují a zpřísňují pravidla při zacházení 

s veřejnými penězi a metody jejich kontroly, NNO často nemají prostředky na 

profesionály, kteří by zajistili dobré řízení organizace v souladu s právním 

řádem. Státní dotace jsou jen omezeně nebo vůbec určeny na správní náklady 

tohoto typu. 

V souladu s Programovým prohlášením současné vlády,19 podle kterého 

se mají zlepšit podmínky pro činnost a stabilitu NNO, probíhá dialog 

                                                 
18 Především první čtvrtletí roku není zpravidla kryté dotacemi ze žádného veřejného rozpočtu. 
Z pohledu NNO jde o značný problém, protože na předfinancování projektů nemají volné 
prostředky. 
19 „Vláda bude podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a 
neziskového sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj nestátních neziskových organizací 
a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru.“ www.vlada.cz 
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v prostředí NNO a některých orgánů státní či veřejné správy (většinou na 

platformě RVNNO a jejích výborů) o koncepčních problémech vztahu veřejné 

správy a NNO. Opět se však nedaří diskutovat o problematice víceletého 

financování kontinuálně poskytovaných služeb NNO a tato jednání zatím 

ukazují na neochotu rezortů něco změnit (Frištěnská H., 2008). A to přesto, že 

by změna zažitých systémů vnějšího prostředí evidentně významně ovlivnila 

funkčnost a „zdraví“ vnitřních systémů veřejně prospěšných NNO, tím i jejich 

ekonomické efektivity a efektivity výstupů pro uživatele, potřebné občany 

státu. 

5.1.1. Donor 

 

Vykonávané činnosti a vnitro-organizační procesy jsou v občanských 

sdruženích poskytujících sociální služby náročné, jedná se totiž především o 

práci s lidmi, navíc často s problémovými klienty. Donor se však na tyto 

procesy dívá převážně optikou zvenčí – optikou nákladů a bezproblémové 

administrace než skutečných potřeb a kvality práce v praxi. Mantinely donora 

kladené na organizace jsou tak často v mírném konfliktu se skutečnými 

potřebami organizace a jejich uživatelů/klientů. S tímto faktem musí NNO 

rovněž počítat. Výkon nezávislé neziskové organizace je sice zabezpečen 

především na základě vlastních pravidel fungování, nicméně určující otázkou 

je často to, co jí dovolí donor. Ten většinou diktuje pravidla, kterými se tyto 

organizace musí řídit i při nastavovaní vnitřních a dalších organizačních 

pravidel.  

5.1.2. Diskontinuita projektového manažmentu 

 
Jelikož NNO fungují v ČR primárně na základě časově omezených 

projektů, lze v tomto kontextu hovořit zejména o jednodušším projektovém 

nebo složitějším tzv. maticovém pojetí organizační struktury, která je 

charakteristická propojením prvků funkcionální byrokratické struktury se 

strukturou „projektově-týmovou“.  

Na jedné straně vytváří občanská sdružení poskytující veřejné sociální 

služby tzv. speciální projektové týmy, které odrážejí požadavky a kritéria 

donorů. Na druhé straně se svou situaci snaží stabilizovat prostřednictvím 

tvorby ustálených prvků v organizační struktuře. 
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Základním manažerským stylem je zde tedy zejména projektový 

manažment a manažment změn. Díky neustálé potřebě zajišťování financí a 

vytváření nových projektů, které tyto finance přináší, lze předpokládat úkolově 

orientovanou kulturu organizace. Tedy takovou, která se orientuje na řešení 

problémů, velmi často ad hoc úkolů a na procesní stránku spíše než na 

zaměstnance a na tvorbu inovací. Paradoxně však právě specifický volný 

charakter občanských sdružení je významným zdrojem vytváření inovativních 

metod řešení sociálních problémů. Týmové řízení, participativní a 

demokratické jednání podporuje tvůrčí atmosféru a společně s  kreativním 

personálem, osobním zaujetím a vnitřní motivací  produkuje nové metody a 

projekty, neustále se učí procesem, sbírá a vstřebává podněty v čase a je zde 

tedy jednoznačný odkaz k učícím se organizacím20(Tichá I, 2005).  

Stabilní nastavení formální organizační struktury, systémových pozic a 

dalších prvků systémového řízení je u NNO závislé na nesouvislém, 

nekonzistentním a nejistém projektovém financování. Řízení je tak značně 

komplikované a odpovídá procesu permanentního hledání „řádu v chaosu“. 

Nejisté a nenavazující financování přináší personální a často i programovou 

nestabilitu. I přes tuto skutečnost existují NNO, které si s tímto stavem dokáží 

poradit a nabízí kvalitní služby. Úspěšná adaptace na specifické podmínky 

fungování neziskového sektoru je závislá především na schopnosti 

manažmentu, manažerů těchto organizací, vhodně reagovat na vnější prostředí.  

5. 2. Pracovníci 
 

Zpráva o stavu neziskového sektoru21 z roku 2007 říká, že klíčové NNO 

mají stálé zaměstnance, kteří ale ne vždy mají pevně stanovený popis práce. 

Pracovníci jsou často zaměstnáváni na dobu trvání projektu. S lidskými zdroji 

začínají NNO pracovat na základě vnějšího tlaku veřejné správy a EU 

(strukturální fondy). Obecně v neziskovém sektoru roste zaměstnanost, 

nicméně stále chybí dostatek schopných manažerů.  

V případě NNO se projevuje poměrně velká heterogenita lidských 

zdrojů, přičemž specifikem je zde také spolupráce dobrovolníků (Maňasová J, 

                                                 
20 Např. i v návaznosti na využívání financí ze strukturálních zdrojů EU, kdy součástí projektů 
je podmínka vytváření inovativních produktů řešících vytyčenou oblast působnosti. 
21 Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2007, s. 2 [cit. dne 14. 07. 
2008, online http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/Zprava_o_stavu_NS_2007.pdf] 
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2008). Pro strukturu pracovní síly ve veřejně prospěšných organizacích jsou 

dle Dubena R. (1996) charakteristické především tyto znaky: zaměstnanci se 

rekrutují dost často z menšinových, etnických skupin obyvatelstva a z příjmově 

slabších skupin obyvatelstva, značný počet pracovníků pracuje dobrovolně bez 

pravidelné odměny za vykonanou práci, mezi pracovníky převažují ženy a tito 

zaměstnanci mají zpravidla poměrně vysoké vzdělání všeobecného charakteru. 

Někteří autoři uvádějí, že zaměstnávání i neprofesionálních pracovníků je 

specifikem právě neziskových organizací. Argumentují, že organizace nemají 

dostatečné finanční prostředky k uspokojivému mzdovému ohodnocení vysoce 

expertních pracovníků, tudíž odbornost zaměstnanců je zde nižší. Jiní autoři 

naopak uvádějí, že vzdělání pracovníků neziskových organizací je všeobecně 

vyšší. Také vliv ZOSS na kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních 

službách významně ovlivnil tuto skutečnost. Obtíže, které způsobují nepříznivé 

podmínky pro profesionalizaci NNO při své snaze získat si a udržet 

profesionály, jsou dle Friče P. (2000) dané hlavně špatnými pracovními 

podmínkami – nízkými mzdami, nedostatečným technickým vybavením, 

nevyhovujícími prostory atd. Autor své tvrzení zdůvodňuje skutečností, že 

profesionálové nejsou ochotni dlouhodobě pracovat v nejistých podmínkách, tj. 

s perspektivou pouze jednoho roku a za mzdu, jakou jim neziskové organizace 

mohou nabídnout. Duben, R. (1996) k tomu uvádí, že nevládní neziskové 

organizace mají jen omezené možnosti  pro to, aby získaly příslušné odborníky 

pro jejich profesionálně odbornou činnost a tedy v tomto směru nemohou 

vůbec konkurovat soukromým podnikatelským organizacím ani státní 

administrativě (nemají prostředky, aby odborníky mohly adekvátním způsobem 

zaplatit). Aktuální skutečnost se dle mého názoru více přibližuje všeobecnému 

průměru. Zejména v občanských sdruženích poskytujících veřejné sociální 

služby, s ohledem na profesionalizaci a nezbytné podmínky pro kvalifikaci, 

které přinesl ZOSS, je dobrovolnictví již spíše doplňkovým zdrojem. Probíhá 

zejména na úrovni poskytování krátkodobé výpomoci, krátkodobých 

odborných služeb, know-how, materiálních nebo finančních prostředků, 

podílení se na rozhodování a řízení, než v oblasti stabilních pracovních zdrojů.  

Je však pravdou, že občanská sdružení svou jistou volností, nezávislostí a 

aktivismem přitahují více „bohémské“ typy osobností, tedy osobnosti více 

kreativní s větší potřebou osobní svobody, tedy i s nižším kvocientem 

disciplíny a důslednosti a obecně tedy pracovníky složitější na řízení. Často jde 
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o pracovníky mladé nebo absolventy, tedy v oblasti profesních pravidel a 

odborné praxe méně pracovně zkušené a zralé. To je spíše téma pro podrobný 

výzkum. Na druhou stranu se domnívám, že tyto osobnosti snáší lépe 

nestabilitu NNO sektoru a jsou více schopny tvůrčího řešení problémů. Obecně 

vzato, primárně stresující procesy (u manažerů) a nejistota (u operativy) vedou 

ke snadnému vyčerpání (syndromu vyhoření). Na druhou stranu však práce 

v NNO je poměrně různorodá a autonomní, což může naopak zvyšovat 

motivaci pracovníků a jejich pracovní uspokojení. Podle Dvořákové, Z. (2007) 

je velký podíl pracovníků neziskových organizacích pro tento typ práce 

motivován z důvodu, že to vnímají jako své poslání – cítí potřebu pomáhat, 

potřebu změnit svět a chtějí být užiteční pro společnost. Často pak dochází k 

„syndromu ztotožnění osobního a pracovního života“, který je v podstatě 

vyústěním typického rodinného/přátelského prostředí NNO a vysokého 

pracovního nasazení. Pracovníci v neziskových organizacích jsou tedy často 

motivováni i jinými motivy, než je plat a/nebo finanční a sociální benefity. 

Přidanou hodnotou může být například vyšší osobní a profesní sepětí s daným 

problémem.  

Z vlastní zkušenosti můžu pozorovat, že potenciál i vzdělaností zázemí 

pracovníků je v NNO ve větších městech je vysoké22, nicméně skutečná 

profesionalita a pracovní disciplína může být v NNO nižší než u 

podnikatelských subjektů. Vysoká intenzita práce u NNO totiž často 

neznamená efektivní produktivitu. Z praxe potvrzuji, že některé (i velice 

odpovědné) pracovní role jsou v občanských sdruženích obsazeny „nadšenci“, 

nikoliv skutečnými profesionály. Navíc, v pracovních rolích a specifikaci je 

zmatek typu „všichni dělají všechno“. Tento fakt nese nebezpečí nižší 

efektivity plynoucí z problémů vysoké  závislosti  pozice  a  osobnosti, 

nepřesně/vágně  vymezených odpovědností, chybějících  procesů  delegování, 

nejasných  a  ad  hoc  nastavovaných  kompetencí, popisů  pracovních  míst 

apod. 

5. 3. Míra organizovanosti občanských sdružení 
 

Neziskové organizace jsou v ČR ze zákona formálně ustaveny: mají 

určitou institucionální strukturu, určitou organizační formu, což také musí být 

stvrzeno psaným dokumentem (stanovami, statutem atd.). Základní argument 

                                                 
22 Jiná situace však pravděpodobně bude na malých městech a na venkově. 



 55 

pro přijetí nového Zákona o neziskových organizacích nicméně říká, že 

současné speciální zákony, upravující právní formy NNO, neumožňují 

poskytování ústavní zdravotní péče či potřeby výchovy a vzdělávání, jež 

údajně představují složitý systém právních a ekonomických vztahů. Ty musí být 

zasazeny do právní formy dostatečně garantující fungování těchto zařízení a též 

transparentní a zodpovědné hospodaření s finančními prostředky.  

Šohajková E., autorka diplomové práce: Analýza specifických 

vlastností neziskových organizací (MU v Brně, 2007), na vzorku deseti 

neziskových organizacích (z toho sedmi občanských sdružení, včetně 

organizace zkoumané v této práci) ověřovala, zda je v nich ustanovena 

organizační struktura a jakým způsobem. Vajdová, T. (2004) na základě 

regionálního dotazníku zjistila, že asi 60% občanských sdružení má psaná 

pravidla vnitřního fungování (jiná, než ze zákona povinný statut organizace). 

Na základě regionálních diskuzí metodou ohniskových skupin dále tato 

autorka zjistila, že pod těmito pravidly lidé obvykle míní (a) jednací řády, (b) 

organizační řády, (c) směrnice hospodaření, (d) standardy kvality, (e) různé 

dílčí řady, pravidla, opatření, směrnice, (f) etické kodexy, (g) usnesení orgánů 

sdružení a další. Všech 100% dotazovaných organizací uvedlo, že má 

vymezenou organizační strukturu se stanovenými kompetencemi a 

odpovědnostmi (jednotlivých pracovních pozic). Všechny mají, dle právní 

formy sdružení, také ustanovenou správní radu, radu či výbor sdružení (počet 

členů těchto orgánů je tři, pět nebo sedm). Z toho 50% uvedlo, že se jedná 

pouze o čestné funkce ve smyslu existence odpovědnosti členů, kteří se ale 

blíže nepodílí na chodu organizace. 80% zkoumaných organizací má také 

ustanovenou dozorčí radu či revizní komisi. Funkce ředitele je ustanovena 

v 90% dotazovaných organizací. Dále je tato struktura tvořena jednotlivými 

pracovními úseky a vedoucími, její charakter je však individuální záležitostí 

každé organizace. 

Oproti tomu v praxi, jak ukazuje Zpráva o stavu neziskového sektoru23 

z roku 2007, se objevují víceré nedostatky. Ve zprávě se uvádí, že i když jsou 

NNO ze zákona povinny v zakládajících dokumentech definovat řídící 

strukturu své organizace, kompetence a povinnosti řídícího orgánu, v  praxi 

                                                 
23 Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2007, s. 2 [cit. dne 14. 07. 
2008, online http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/Zprava_o_stavu_NS_2007.pdf] 
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tyto zásady často nedodržují. Kompetence i povinnosti přesouvají statutární 

orgány na výkonnou složku. Navíc ve většině NNO chybí vedoucí pracovníci 

s řídícími dovednostmi.  

Většina občanských sdružení poskytujících sociální služby má tedy více 

méně stanovená organizační pravidla, jejich kvalita se však velice liší. V reálné 

praxi nemusí být tyto stanovené kompetence a pravidla dodržovány. O co víc, 

ani celkové nastavení organizace práce a organizačního systému nemusí být 

skutečně efektivní. Můžou chybět i potřebné předpoklady k řízení organizace 

na vedoucích pozicích.  
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6. STIMULY PRO ZMĚNU A PROCES 
PERMANENTNÍHO ZLEPŠOVÁNÍ 

 

6. 1. Manažment změn 
 

 „Když člověk vždy dělá jen to, co již dělal,  

může dosáhnout jen toho, čeho již dosáhl.“  

G. B. Shaw 

 

Současný systém řízení organizace je determinovaný významnou 

proměnou společnosti industriální na společnost znalostní, jejíž 

charakteristikou je dynamika, změny, „chaos“ a hledání tzv. „řádu v chaosu“ 

(Prigogine I., 2001). Pro tu je příznačná charakteristika věku 

turbulence/diskontinuity (Drucker, P., 2007). Ve stále méně oblastech platí 

jistota stability, kauzální (lineární) vztahy, předvídatelné trendy. Namísto 

klasického principu „dělby práce“ směřuje organizační prostředí od spojitého 

k turbulentnímu, pro které je charakteristický odklon od funkčního k 

procesnímu přístupu  řízení organizace a rozvinuté informační systémy 

(Truneček J., 2004). Manažment se dle autora stal v takových podmínkách 

řízením změn (neustále změny okolí, růst neurčitosti, rizika nesprávných 

rozhodnutí, nárůst permanentních konkurenčních střetů apod.), ve kterých je 

reorganizace procesem permanentním. Nicméně pro připravené organizace, 

schopné pružně a rychle reagovat na neustále se měnící podmínky okolí, to 

znamená přežití a využití nových příležitostí. 

Okolí se dobou i podmínkami fungování občanských sdružení a NNO 

mění velmi rychle. To vyžaduje neustále přizpůsobování organizační činnosti 

všech organizací. Jistým paradoxem je potřeba i tendence stability organizace 

na jedné straně a tzv. turbulence, permanentní změna okolí a potřeba nacházet 

rozumnou mez v rychlosti a rozsahu přizpůsobování organizační činnosti a 

organizačních změn, tzv. reorganizace, na straně druhé (Vysušil J., 1999). 

V současné době se proto v této souvislosti mluví o tom, že manažment se stal 

řízením změn, což pro řídící pracovníky znamená navodit a zkoordinovat 

takový stav, že reorganizace je permanentní (Truneček, J., 2004). Autor v té 
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souvislosti také poukazuje na skutečnost, že problém řízení změn má jak 

rovinu metodik a technik řízení a tak rovinu postojů lidí ke změnám. 

Terminologie Total Quality management (TQM) nepoužívá pojem 

manažment změn, ale pojem trvalého/permanentního zlepšování (Veber J., 

Hůlová M., Kořánová H., Plášková A., 2007).  

6. 2. Permanentní zlepšování 

 

Snahou každé organizace, včetně NNO, by mělo být permanentní 

zlepšování systému řízení a jeho přizpůsobování jak vnějšímu okolí, tak 

konkrétním možnostem organizace (Truneček J., 2004). Podle autora 

znamená zlepšování zejména:  

1. poznání současnému stavu – předností a nedostatků;  

2. návrh jeho restrukturalizace, který musí vycházet z dobré, až dokonalé 

znalosti vlastní organizace (objektu řízení) – musí být tzv. ušitý na míru;  

3. implementace nového systému řízení, tj. nejenom převedení nového projektu 

do praxe, ale také přizpůsobení konkrétním podmínkám.  

Rozhodně není dobré, zdůrazňuje autor, zavádět novinky řízení tak, jak 

je rychlý manažerský vývoj přináší. Je důležité respektovat konkrétní 

podmínky konkrétní organizace a nepřebírat jednotlivé izolované metody, ale 

vytvářet vlastní optimální podobu komplexního systému řízení odvozenou od 

perfektního poznání možností řízené organizace. Zásadní rozhodnutí o volbě a 

směru zlepšování systému řízení organizace přísluší vždy vrcholovému vedení, 

event. vlastníkům. Zodpovědná osoba za realizaci změny ale nemusí být vždy 

v pozici ředitele/ky, musí mít ovšem hluboké odborné informace a rozhled na 

straně jedné a vysoké pravomoci na straně druhé (Truneček J., 2004). 

Změna systému a struktur je často nezbytným předpokladem úspěchu 

hlubší organizační transformace, efektivního provedení zásadní organizační 

změny, kterou vyžaduje potřeba permanentního zlepšování a organizační 

rozvoj. 

Kotter J., P. (2004) pro efektivní zavádění zásadních změn do života 

organizace definuje tzv. „osmibodový proces změny“: 1. vyvolání vědomí 

naléhavosti (analýza, identifikace, diskuse o kritických místech) → 2. sestavení 

dostatečně silné a týmové koalice schopné prosadit a realizovat změny → 3. 

vytvoření vize, která pomůže řídit proces změny, a vyvinutí strategií pro její 
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dosažení → 4. nepřetržitá komunikace transformační vize a strategií  (+ jít 

příkladem) → 5. delegování v širokém měřítku (kromě podpory netradičních 

aktivit, postupů a riskantních rozhodnutí sem spadá i odstraňování překážek, 

změna systému nebo struktur bránících transformaci) → 6. viditelné vytváření 

a oceňování krátkodobých vítězství → 7. využití výsledků, růstu důvěry a 

podpora dalších změn (změna všech systémů, struktur, postupů, jež jsou 

v nesouladu, najímání, povyšování, vzdělávání lidí schopných realizovat 

transformační vizi, oživování procesu novými náměty, prvky, projekty) → 8. 

zakotvení nových přístupů do organizační kultury (zvyšování produktivity, 

efektivního řízení a poukazování na souvislosti s transformací, rozvíjení 

nástrojů vzdělávání vedoucích a výběr nástupců) (in Kotter J., P., 2004: 29). 

Občanská sdružení jsou samosprávná, měla by být schopna řídit sama 

sebe, nejsou řízena zvenčí, to jim umožňuje velmi operativní a široký prostor 

k řešení organizačních problémů, ale ne vždy umí tuto vlastnost využít ke 

svému prospěchu24.  

 

Změny v organizačním systému a struktuře jsou obecně ovlivněny 

celkovými  vnitřními  i  vnějšími změnami, mohou být zapříčiněny vývojem 

legislativy, ekonomického systému, projektových a finančních příležitostí, 

tržních podmínek, praktických zkušeností a dovedností lidí v organizaci, 

síťování, geografického nebo obsahového rozšiřování portfolia činnosti atd. 

Nejčastějším důvodem změn v organizační struktuře je potřeba zefektivnění 

realizačních procesů tak, aby organizace lépe dosahovala předpokládané 

výsledky a plánované cíle a/anebo rozvoj a růst organizace.  

6. 3. Potřeba zlepšování a zvyšování kvality, efektivity a 
produktivity 

 

Zkušenost ukazuje, že základní důvody realizace zlepšovacích 

aktivit/změn jsou  krize nebo vize, kdy jsou zlepšovací aktivity chápány jako 

samozřejmá součást jakékoliv organizační činnosti. 

Zlepšovací aktivity a návazná opatření mívají obvykle tři úrovně:  

                                                 
24 Vedle této výhody mají i některé nevýhody, jednou z nich jsou omezené finanční zdroje, 
nebo snaha reagovat na složité společenské problémy.  
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a) nápravná – v případě zjištěné neshody vyšetří příčinu a učiní kroky 

k odstranění;  

b) preventivní – přijetí kroků k předcházení až k úplnému vyloučení 

potenciálních potíží,;  

c) zdokonalovací – snaha zkvalitnit, zhospodárnit, zefektivnit, zvýšit 

bezpečnost určité činnosti, procesu, výrobku, služby, zvýšit produktivitu 

organizace; 

d) inovační – nejvyšší úroveň, která znamená i rozvíjí potenciál organizace. 

(in Veber J., Hůlová M., Kořánová H., Plášková A., 2007) 

 

Z hlediska závažnosti zlepšení pak autoři rozlišují: 

a) udržovací změny, jejichž smyslem je obnova kázně při dodržování 

stanovených postupů a správných výrobních praktik a lepší využívání 

disponibilních zdrojů;  

b) zlepšení pro dosažení rovnocenného stavu s konkurencí v oblasti výrobků, 

služeb i provozních procesů, kdy se jako nástroj dosažení tohoto stavu používá 

benchmarking;  

c) tzv. bod zvratu (breakpoint), výsledkem zlepšení je taková úroveň změn, 

která posouvá předmět zlepšení dál, než je tomu u konkurence. 

(in Veber J., Hůlová M., Kořánová H., Plášková A., 2007) 
 
 

Konkurence jako stimul 

Vzájemná spolupráce mezi různými neziskovými subjekty je častým 

jevem. Nicméně v případech působení více obdobných neziskových organizací 

dochází i k určité formě soupeření. Vzhledem k tomu, že neziskové organizace 

jsou z velké části závislé na vnějších finančních zdrojích, lze na jejich činnost 

do jisté míry nahlížet jako na „soutěž“ o finanční prostředky z veřejných i 

soukromých zdrojů. Konkurence se projevuje zejména u NNO se stejným 

zaměřením (na stejnou cílovou skupinu či s obdobným charakterem 

poskytovaných služeb). V současnosti je zřejmé, že v sílící konkurenci uspějí 

právě ty organizace, jejichž manažeři vezmou vážně, zodpovědně a uvědoměle 

za své příležitosti k profesionalizaci a rozvoji svých pracovníků a organizace 

jako celku, systému. 
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Zvyšující se legislativní nároky a očekávané legislativní změny jako 

stimul 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 

261/2007 Sb. a Vyhláška č. 505/2006 Sb., k zákonu o sociálních službách, ve 

znění zákona č. 166/2007 Sb. přinesly mnoho významných změn nejen 

občanským sdružením, která se orientují na poskytování sociálních služeb a to 

zejména v oblasti profesionalizace a kvality. ZOSS poprvé postavil uživatele 

služby do role klienta, který se má možnost rozhodnout, u jakého „dodavatele“ 

si službu objedná. Služby jsou jasně definovány. Kvalita služeb je garantována 

naplňováním standardů v sociálních službách, které musí poskytovatel 

splňovat. Poskytovatelé sociálních služeb podléhají registraci, která je 

nezbytným předpokladem pro získání veřejných finančních prostředků. Např. 

Standard č. 9 Personální a organizační zajištění sociální služby má 

jednoznačnou souvislost s organizací práce. Jako zásadní kritérium požaduje 

písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, 

kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců; přiměřenost 

organizační struktury a počtu zaměstnanců druhu poskytované sociální služby, 

její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována. Dále požaduje 

písemné zpracování vnitřní organizační struktury, ve které jsou stanoveny 

oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců apod25. Naplňování 

standardů kvality, předpokladů registrace je kontrolováno inspekcí.  

 

Současný legislativní vývoj zároveň směřuje ke změnám úpravy a 

pravidel pro nestátní neziskový sektor. Připravuje se jak zcela nový Občanský 

zákoník, tak i samostatný Zákon o neziskových organizacích (viz níže).  

Dlouho očekávaný věcný záměr zcela nového Občanského zákoníku, 

který Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo přibližně v polovině roku 2008, 

počítá předběžně s tím, že by nevládní organizace měly být zapsány ve 

veřejných rejstřících, spravovaných státem. Získaly by osvědčení o veřejné 

prospěšnosti, které by jim mj. zaručovalo daňové výhody. Došlo by i ke 

změnám obecného statutu. Občanská sdružení by byla korporacemi neboli 

ohlášenými spolky (zkratka o. s. by tedy zůstala), obecně prospěšné 

                                                 
25Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/3950, cit. 10. 07. 2008 
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společnosti by se staly tzv. ústavy26. Nadace a fondy ve formě korporací by 

měly v náplni činnosti poskytovat získané jmění ke konkrétnímu vytyčenému 

účelu. Podle návrhu by mohly také podnikat, například jako nakladatelství, 

přičemž zisk by nadace musely použít na účel, ke kterému byly zřízeny. 

Ústavy by naopak byly zřizovány za účelem poskytování služeb. Nabytí 

účinnosti nových zákonů odhaduje Ministerstvo spravedlnosti na první leden 

roku 2011, ovšem tento vývoj je pouze proklamovaný a může se změnit.  

Paralelně se připravuje zcela nový Zákon o nestátních neziskových 

organizacích. Jeho hlavní zastánci tvrdí, že mají-li tedy být zdravotnická či 

sociální zařízení a organizačně složitější zařízení v oblastí školství a kultury 

provozována ve formě „neziskové organizace“, musí nová právní úprava těchto 

organizací obsahovat dostatečnou úpravu odpovědnosti statutárních orgánů a 

hospodaření s majetkem organizace, za současného využití daňových úlev27. 

Zákon, který je ve fázi úvodních úvah, by měl přinést také novou definici NNO 

a  veřejné prospěšnosti. Měl by mít podobu zastřešujícího zákona, který bude 

upravovat rámec existence nestátních neziskových organizací. Speciální 

zákony, stávající právní formy neziskových organizací v rámci této linie úvah 

mají zůstat zachovány. Zákon by měl mimo jiné také stanovit povinnou 

registraci ve veřejném rejstříku, což umožní větší transparentnost neziskového 

sektoru. Dále by měl řešit problematiku podpory neziskového sektoru 

z veřejných zdrojů. Organizace, které naplní podmínky tohoto zákona, pak 

budou moci čerpat dotace z veřejných zdrojů a budou mít nárok na příslušná 

daňová zvýhodnění. Zákon by měl taktéž vymezit partnerství veřejné správy a 

nestátního neziskového sektoru. Nabízí se však hned několik otázek: za prvé, 

zda se takový zákon vůbec podaří kvalitně připravit a zejména pak prosadit. Za 

druhé, zda současný vývoj nepovede jen k rozboření stávajících systémů, aniž 

postaví systémy rozumnější a nové. A za třetí, v jaké souvislosti je tento zákon 

k návrhům nového Občanského zákoníku, který počítá s úpravou obdobných 

okruhů.  

                                                 
26 Zákon je ve fázi dolaďování. Konečná verze i konečné formulace se mohou změnit. Nový 
občanský zákoník je součásti procesu rekodifikace soukromého práva hmotného v České 
republice:http://zcu.juristic.cz/download/rekodifikace/obcan/vec.rtf;http://neziskovky.cz/cz/fak
ta/zpravodajstvi/celorepublikove-akce/3466.html; cit. 14. 07. 2008 
27 Zdroj: http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nN1x1--&x=2089988, cit. 14. 07. 2008 
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Na závěr této podkapitoly jenom dodejme, že zatímco není vůbec jisté, 

zda a v jakém rozsahu zůstanou dosavadní speciální dílčí zákony zachovány, je 

téměř jisté, že nároky na neziskové organizace, zvláště ty, které budou 

poskytovat sociální služby, nebo budou financovány z veřejných rozpočtů, 

budou nadále strmě růst.  

 

Klienti, uživatelé, spotřebitelé jako stimul 

Rovněž „spotřebitelé statků, produkovaných neziskovými 

organizacemi, vyžadují, aby se zvyšující se dostupností služeb neziskových 

organizací narůstala i jejich kvalita“ (Rektořík, J., a kol., 2004: 9). V tomto 

případě jde souběžně o několik subjektů, primárně donora a uživatele služby. 

Každý z nich přitom definuje jiný předmět podnikání, má jiné požadavky a 

hodnoty, kupuje něco jiného. Z pohledu zákazníka/klienta/uživatele je kvalita 

organizací dána kvalitou jejich finálního výstupu (Truneček J., 2004). 

Autorovo konstatování dobře vystihuje podstatu služeb občanských sdružení, 

když říká, že pokud jsou poskytované služby do značné míry jedinečné, kvalita 

pak není na začátku procesu dodání snadno představitelná a tedy i objektivní 

posouzení kvality finální služby je mnohem složitější. Toto tvrzení je pravdivé 

zejména u nových, tzv. inovativních projektů, které jsou například vyžadovány 

u většiny výzev ESF. Naopak u osvědčených služeb, zejména pokud 

organizace existuje delší dobu a dlouhodobě se věnuje poskytování nějaké 

služby, je často schopna předem definovat s jakou pravděpodobností bude mít 

služba novému uživateli potřebou kvalitu. I tak však neziskové organizace čelí 

většímu riziku efektivity než organizace ziskové (Truneček, J., 2004). 

Výhodou však je, že dokážou flexibilně reagovat na potřeby klientů. Jejich 

vyšší míra operativnosti vychází zejména z jejich svéprávnosti, autonomie a 

lepší znalosti místního prostředí a specifických potřeb. Charakterem svých 

„produktů“ tak lépe reagují na potřeby klientů, popřípadě i podmínky donorů. 

Konflikt mezi potřebami donorů a klientů nicméně vyvolává zdroj zmatku při 

snaze o systémovou optimalizaci. 
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6. 4. Růst a rozvoj organizace 
 

Organizace prochází čtyřmi základními fázemi života: založením, 

růstem, stabilizací a zánikem; manažeři obvykle preventivně reagují, čili 

nepřipustí fázi zániku (Hindls R., Holman R., Hronová S. et al, 2003: 478). 

Růst organizace přináší nutnost upravit vnitřní vztahy a formalizovat vzájemné 

postupy (z racionálního systémového hlediska), v opačném případě ztrácí 

organizace na efektivitě. Samozřejmě, jiný způsob úpravy vzájemných vztahů 

potřebuje parta dobrovolníků, jiný organizace o 30 lidech a jiný o 130 

zaměstnancích atp. Logicky, „čím více se organizace rozrůstá a čím je 

úspěšnější, tím více narůstají i její vnitřní problémy a upoutávají pozornost, 

energii a schopnosti vedoucího pracovníka…“ (Drucker, P. F., 2007: 171). Čím 

větší je organizace, tím více času musí vrcholový manažer vynakládat  na to, 

„aby se organizace vůbec udržela pohromadě a v chodu“ (Drucker, P., F., 

2007: 203). „Klub kulečníku a mariáše v Krámově“ nebo „Klub labužnických 

pohodářů“ možná  specifickou míru organizovanosti potřebovat nebude, 

nicméně pro zajištění efektivity organizace (a organizace práce) občanských 

sdružení, která jsou poskytovateli veřejných sociálních služeb, je „systémová 

úprava vztahů“ nezbytná.  

V malé organizaci je organizační struktura jednoduchá: majitel firmy, 

zakladatel, předseda apod. bývá současně „vrcholovým manažerem“ a jsou mu 

podřízeni všichni zaměstnanci, existuje zde jen jedna přímá linie vztahů. Pro 

efektivní uřízení vlastně musí majitel sám ovládat všechny typy prací, event. 

delegovat odpovědnost i pravomoc na specialistu a navýšit tak tzv. řídící 

stupně. Středně velká organizace, která má již poměrně velkou hlavní činnost  

(výrobu nebo poskytování služeb), vyžaduje složitější systém řízení a 

profesionální vedení – manažery v čele (Vysušil J.,1999). V začínajícím nebo 

mladém občanském sdružení se tématem organizování a strukturování vztahů 

obvykle nezabývají. Větší NNO si případně28 zaplatí externího experta, který je 

jistě přínosem, ale nemusí znát dostatečně kontext fungování NNO, tedy 

vnitřní charakter, kulturu, specifika a reálné potřeby organizace. Proto velký díl 

zodpovědnosti za „doladění“ zůstane na manažmentu.  

Rostoucí velikost organizace zvyšuje složitost a nároky na řízení, dělbu 

práce a vyžaduje funkční specializaci pracovníků i manažerů s vhodně 

                                                 
28 Závisí dle finančních možnostech , složitosti řešené oblasti, míře informovanosti vedení atp.  
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nastaveným vnitřním uspořádáním, vzájemnými vazbami (informačními, 

kompetenčními atd.). Kdysi původně úspěšná malá a dobře fungující 

organizace může v okamžiků růstu paradoxně ztrácet svou kvalitu a pozici při 

nezvládnutí organizačního a personálního rozvoje. Typickými problémy a 

symptomy jsou: nepřipravenost vedení a vedoucích struktur, nepochopení 

nutnosti a logiky změn v čase, organizační chaos, chaos v rolích, nejasnost 

pravomocí a odpovědností (kompetencí), neefektivní delegování, duplicita 

činností, rozmělnění odpovědností, nedotahování konečných výsledků, týmový 

rozklad, demotivace, vyčerpání pracovníků atd. Rigidní lpění na funkční 

specializaci bez flexibility a přesahu může (velké) organizaci škodit ve vitální 

týmové dynamice a kreativitě.  Tím se omezuje kvalita organizačních řešení a 

výstupů a zvyšuje míra neefektivní byrokratizace organizace. Řešení 

pracovních problémů nebo rozvojových témat (nové projekty, inovace, zpětná 

vazba, evaluace, potřebné změny atd.) často vyžaduje komplexní, průřezový 

přístup a zapojení různých profesí a pracovních rolí. Organizační řád plní 

funkci základní úpravy vzájemných vztahů v organizaci z jednotícího 

systémového principu a má vliv na efektivitu organizace.  

 

Organizačnímu růstu občanských sdružení aktivních ve veřejných 

sociálních službách nahrávají významné možnosti financování přes EU, 

v současnosti zejména Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a 

Evropský sociální fond (ESF). ESF je určený na podporu realizace Evropské 

strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, jejich 

vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním 

příležitostí v přístupu na trh práce29. Je stimulem pro prosperitu a rozvoj NNO 

sektoru a sociálních služeb v ČR již druhé programovací období, oficiálně již 

od roku 2000. Nicméně zdroje EU byly pro NNO k dispozici ještě před 

vstupem ČR do EU. Např. iniciativa CIP EQUAL, která je financovaná z ESF 

byla přístupná již v předvstupní fázi30. Stejně tak i speciální předvstupní 

program Phare31 zprostředkoval prostředky EU i do NNO sektoru, včetně 

sociálních služeb. V poslední fázi měl program Phare zvýšit absorpční kapacitu 

ČR, aby po vstupu do EU byla v maximální míře schopna využít prostředky 
                                                 
29 Více na http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=6 
30 druhá (poslední) výzva pak v roce 2004 
31 z fondu Phare byly financovány projekty, které napomáhaly překlenout hospodářskou a 
politickou propast mezi zeměmi bývalého východního bloku a západní Evropy  Více na 
http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/phare 
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fondů EU. Mnohé NNO (včetně organizace zkoumané v empirické části) 

prakticky připravil na čerpání zdrojů ESF. V aktuálním tzv. novém 

programovací období  2007-13 + 2 je ve srovnání s předchozími možnostmi 

k dispozici zatím nejvíc finančních zdrojů. Poskytovatelé registrovaných 

sociálních služeb mohou předkládat projekty zejména v rámci ESF, operačního 

programu: Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy: 3 Sociální integrace a 

rovné příležitosti, oblasti podpory 3.1. - Podpora sociální integrace a sociálních 

služeb nebo též 3.2. - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit 

ad. Cílem těchto podpor je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a 

osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich 

přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování 

dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Využití těchto logisticky náročných EU 

projektů skrývá riziko pro ty organizace, které v souvislosti s projektovým a 

navazujícím personálním rozmachem nezvládnou související logiku 

systémového řízení v rychle se zvětšující se organizaci. V empirické části 

diplomové práce podrobněji popisuji tento efekt na zkoumané organizaci. 

Paradoxně „úspěch vždy vede k zastarání právě toho chování, které 

napomohlo k jeho dosažení. Vždy vytváří nové podmínky a především vždy 

vytváří své vlastní a odlišné problémy.“ (Drucker P., F., 2007: 33). Dle autora 

musí manažment, kromě základní otázky „co je předmětem naši činnosti?“, 

která stojí jak u zrodu organizace, tak neméně u ambice jejího rozrůstání, přidat 

otázku: „a co jím bude?...jaké jsou již dnes zřejmé změny v okolním prostředí, 

které pravděpodobně budou mít značný vliv na charakter, poslání, cíl naší 

organizace…jak dnes tyto předpoklady začlenit do strategií, pracovních 

náplní..?“ (Drucker P., F., 2007: 34-35). 

6. 5. Projektování organizační činnosti 

Postup při projektování organizační činnosti je prakticky stejný, jde-li o 

nově zakládanou organizaci, či o reorganizaci, kterou ale nutno realizovat 

v okamžiku, kdy je to vhodné, či nezbytné – nesmí jít pouze o tzv. módní trend 

(Vysušil J., 1999). 

Zastánci systémového přístupu tvrdí, že pro stanovení dobré vnitřní 

organizace je potřeba perfektně znát chod celého sdružení, instituce, práci 

každého zaměstnance i optimální návaznost všech prací. Toman M. (2005) 
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doporučuje mj. zmapovat všechny organizační procesy a nebát se zapojit do 

diskuse i řadové pracovníky. Hledat a identifikovat skutečná místa 

rozhodování., přesunout rozhodování (pravomoci) tam, kde vzniká jeho 

potřeba, zjišťovat a identifikovat, která práce, pracovní místa se stala 

zbytečnými (časté u funkčně řízených organizací). Vodítkem pro organizační 

činnosti jsou různé varianty vnitřní i vnější  organizace a také další nástroje 

jako: pravidla pro organizování (např. pravidla pro rozdělování úkolů, dělbu 

činností a seskupování činností), dostatečně podrobný seznam činností a vazeb 

mezi nimi, grafické, verbální a jiné prostředky a nástroje srozumitelného 

vyjádření (Vysušil J., 1999). V organizačních strukturách NNO existují 

obrovské rozdíly ovlivněné povahou poslání a vykovávaného úkolu, nicméně 

určité obecně platné principy existují a neměly by se porušovat:  

- organizace musí být průhledná – lidé musí znát a chápat organizační 

strukturu, v níž mají pracovat; 

- musí se jasně vymezit linie pravomoci a odpovědnosti, přičemž řídící 

pracovník (vedoucí) vždy odpovídá za výkon svých podřízených; 

- každý řídící pracovník by měl vykonávat jednu rozhodující činnost a 

měl by mít přiměřený počet podřízených; 

- někdo v rámci organizace musí mít pravomoc přijmout konečné 

rozhodnutí v každé konkrétní oblasti a někdo musí být jasně pověřen 

vedením/velením pro případ krize; 

- určité pravomoci by logicky vždy měla odpovídat příslušná 

odpovědnost; 

- každá osoba v organizaci by měla mít jen jednoho vedoucího – nikdo 

by neměl být postaven do situace, v níž hrozí konflikt loajality (proto 

jsou často problematické maticové apod. struktury, kde je vedoucím jak 

lídr projektového týmu, tak vedoucí programové, specializované 

funkce); 

- organizace má být co nejjednodušší, nejplošší, má mít co nejméně 

úrovní, struktur (přiměřený počet řídích stupňů) – každý přenos 

informací totiž zdvojnásobí šum a sníží obsah zprávy na polovinu. 

Jde však pokaždé o principy, které nenařizují, „co dělat“, neříkají, co bude 

zaručeně fungovat – říkají nám, co nedělat, co pravděpodobně nebude 

fungovat. Proto jsou podobné principům architekta (Drucker, P., F., 2007). 
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Vnější (vytváření vyvážených a dobře fungujících organizačních 

struktur) i vnitřní (vnější organizačně-právní formy) volba musí být pro daný 

typ činnosti organizace skutečně vyhovující, jen tak bude optimální a tzv. 

„zdravá“, neboli „vitální“.  Při projektování je nutné vycházet z poslání a 

strategických cílů organizace a uvažovat vždy pokud možno v dlouhodobé 

perspektivě. Na druhé straně, budování organizační základny musí být 

flexibilní a připraveno na  permanentní zlepšování. 

 Systémy a struktury musí být navrženy tak, aby byly dostatečně 

pružné, přizpůsobivé a reagovaly na vnitřní i vnější stimuly, tak jak je to 

charakteristické pro učící se organizace. Tak, jak se mění potřeby, musí se 

měnit i systémy a struktury. Přestože prostředí, ve kterém se organizace 

nachází, je komplikované, chaotické, rychle se mění a rozvíjí, vnitřní prostředí 

organizace by nemělo pracovníkům působit přetížení, ani dojmem přetížení. 

Hladina stresu by měla být na úrovni, která podporuje učení, ale neničí (Tichá, 

I., 2005). Plyne z toho závěr, že jednotlivci budou muset být schopni pracovat 

v několika různých organizačních strukturách zároveň (Drucker, P., F., 2007: 

72) – na jednom úkolu budou pracovat v týmu, na druhém, ve stejné době, ve 

struktuře s pravomocemi a kontrolou. Role se budou měnit. Systémy řízení 

proto nesmí být koncipovány jako systémy statické, ale flexibilní. Pracovníci 

musí být připraveni na změnu citlivě?, neboť lidé se změnám ve většině 

případů brání (způsobuje to mj. pohodlnost, nedostatečné pochopení, jak bude 

nový systém fungovat, strach z neúspěchu atp.).  

U nastavování organizační struktury je nezbytné dbát na její realizační 

schopnost (efektivitu řízení realizačních procesů) a vyhýbat se, eventuelně včas 

diagnostikovat, projevy její těžkopádnosti, lenosti a byrokratické kultury, 

nevhodného finančního řízení apod. (Bossidy L., Charan R., 2004). Současně 

tedy musí systémy řízení obsahovat mechanismy, které umožní nepřetržitě 

diagnostikovat objevující se problémy signalizující vnitřní organizační 

dysfunkce.  

Při obsazování lidí do nově vytvářených pozic a funkcí je nutné rovněž 

dbát na to, aby se neobjevila funkce, které se říká tzv. widow-maker, v níž 

pravidelně selhávají i dobří zaměstnanci. Nejčastěji se tyto rizikové funkce 

objevují v situacích, kdy se organizace rozrůstá, nebo dochází v organizaci 

k rychlým změnám. Varovným signálem je, když nějaká funkce zničí po sobě 

dva lidi, kteří si v předchozích funkcích vedli dobře. V těchto situacích je lepší 
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tuto funkci zrušit než hledat další „oběť“ (Drucker P., F., 2007). „Jakákoli 

funkce, kterou nejsou schopni vykonávat obyčejní kompetentní lidé, je funkcí 

neobsaditelnou“ říká Drucker P. F. (2007: 118). Nicméně vstupním 

předpokladem je přijímání správných rozhodnutí o lidech. „Přijímání 

správných rozhodnutí o lidech je základním prostředkem správného řízení 

organizace. Tato rozhodnutí ukazují, jak je vedení schopné, jaké jsou jeho 

hodnoty a zda svou práci bere vážně“ (Drucker P., F., 2007: 118). Právě lidé 

totiž tvoří výkonnostní potenciál jakékoli organizace. 

Rizikem při plánování organizační činnosti je kromě nesprávného 

odhadnutí potřeb, kultury, charakteru organizace a funkcí typu tzv. widow 

maker sklouznutí k extrémům: na jedné straně chaos a anomie – na straně 

druhé strnulost a byrokratizace. Za skutečně mezní body organizačního spektra 

považuje John Adair (2004) dva typy organizace: a) byrokratickou nebo 

mechanickou (princip pořádku a kontinuity, charakteristický zejména pro 

stabilní prostředí) versus b) organičtější (princip svobody a změny, 

charakteristický zejména pro turbulentní prostředí). Obě organizace musí 

někdo řídit a musí někam směřovat, tyto dva požadavky je nutno udržovat 

v rovnováze. Většina organizací je dle jeho názoru směsicí byrokratického i 

organického. Rostoucí velikost a stáří organizace zvyšují tendenci 

k byrokracii (Adair J., 2004). Naopak  inovativní a tedy úspěšnou organizaci 

vidí autor jako „převrácený obraz byrokratické organizace: je charakterizována 

spíše nízkou strukturou v porovnání se strukturou ve tvaru pyramidy, 

decentralizovanou rozhodovací mocí, přenášením odpovědností, neformálností 

spíše než formálností, důrazem kladeným současně na laterální a vertikální 

interakce, s minimem pravidel a pozitivním přístupem k přiměřeným správně 

kalkulovaným rizikům“ (Adair, J., 2004: 195). 

6. 6. Kde na to vzít? 
 

Na zvyšování efektivity NNO, čili i k diagnostikování a následnému 

efektivnějšímu projektování organizační činnosti, lze využít jak interní 

organizační zdroje, tak několik externích finančních nástrojů. Jsou nimi např. 

programy NROS – Globální granty, nebo také vybrané nástroje programů 

Transition facility (např. specializované výzvy pro zvyšování efektivity NNO 

zaměřených na ochranu spotřebitelů). Formou cílené manažerské supervize, 

školení nebo koučinku lze tyto náklady komponovat do podávaných 
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projektových rozpočtů. Například již zmiňované výzvy OPLZZ 3.1. a 3.2. 

podporují kromě poskytování přímých služeb také např.: vzdělávání vedoucích 

pracovníků, manažmentu poskytovatelů sociálních služeb v oblasti 

manažmentu a řízení, včetně koučinku a mentoringu. Dále též podporují 

profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, 

vzdělávání v oblasti zavádění a kontroly standardů kvality sociálních služeb, 

optimalizaci procesů v sociálních službách32, s čímž témata profesionalizace 

organizace práce úzce souvisí. V neposlední řadě je variantou samofinancování 

(např. využitím fundraisingu a PR aktivit, zahájením podnikání, apod.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32Zdroj:http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=6667,http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&i
d=6680, cit. 22. 08. 2008 
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7. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 
 

 

Každá organizace je samostatný systém (fungující uvnitř vnějšího 

systému a „konkurující“ dalším organizačním systémům na trhu) s vlastní 

strukturou (formální i neformální) a vlastním více či méně úspěšným vývojem, 

který může být rychlý či pozvolný, progresivní i destruktivní. Je v podstatně 

reakcí na vnější i vnitřní systémové vstupy nebo vnitřní systémové pohyby. 

K organizaci a jejímu řízení je proto nutno přistupovat jako k jednotnému 

sociálně-ekonomickému systému. Pro efektivnost synchronizovaného úsilí 

organizačního systému musí manažer uplatňovat principy organizace práce. 

Organizace je prostředkem k znásobení sil a znalostí jednotlivce, které 

manažment uchopí a využije jako zdroje, jako motivace a podněty pro jiné 

„znalostní“ pracovníky, aby každý z nich byl schopen využívat výsledků, 

k nimž dospěl ten druhý (Drucker P. F., 2007). Při stanovování organizační 

struktury, stupňů řízení a jejich provázanosti lze vycházet z historicky 

vzniklých a prověřených organizačních struktur a rozhodovat se na základě 

jejich výhod a nevýhod, avšak vždy s ohledem na naše jedinečné potřeby a 

kontext. Tento postup je možné s rozvahou doplnit moderními trendy, ale 

zejména také vlastní inovací. V dnešní době se totiž vše odehrává pod 

taktovkou nepřetržitého manažmentu změn – cílem není, resp. nemůže být, 

dokonalá homeostáza, ale dosahování homeostáze permanentním a 

systematickým zlepšováním organizačního systému šitého na míru specifickým 

úkolům a potřebám. Průběžná změna je v současnosti nejen předpokladem 

úspěchu, ale často i samotného přežití občanských sdružení poskytujících 

veřejné sociální služby. Pestré nástroje organizace se proto budou muset stát 

součástí standardních pracovních pomůcek jejich vedoucích pracovníků, 

manažerů (na jakékoli úrovni). Téma organizování, zejména studium předností 

a slabin různých organizací, je proto vysoce aktuální. 

V úplném závěru považuji za potřebné zviditelnit základní podmínku 

úspěchu jakékoli organizace, jejího systému i struktury: „Sebedokonaleji 

promyšlená organizace a sebedokonaleji promyšlený systém může úplně 

zklamat, jestliže jsou jeho vedoucí místa obsazena nevhodnými – řekněme 

přímo – špatnými lidmi. Dá se dokonce říct, že nezáleží ani tak na systému, 

jako na lidech, kteří v něm pracují na vedoucích funkcích.“ (Vysušil J., 1999: 
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26). S tímto tvrzením se na základě svých zkušeností plně ztotožňuji a dovolím 

si ho zobecnit i na ostatní pracovníky mimo tzv. vedoucí funkce. Shodují se na 

tom i respektovaní autoři (srovnej Covey S. 2006; Plamínek J. 2000, 2006 

atd.). Jakákoli organizace má pouze jeden opravdový zdroj, shodně říká také 

Drucker P. F. (2007), a ním jsou lidé. „Organizování práce…je pouze prvním 

krokem. Druhým a mnohem obtížnějším krokem je vytvoření vhodných 

pracovních podmínek pro lidi – a lidská logika je diametrálně odlišná od logiky 

práce“ (Drucker, P., F., 2007: 25). 
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8. UVEDENÍ DO KONTEXTU  EMPIRICKÉ ČÁSTI  
 

 

„Rozsah toho, o čem přemýšlíme a co děláme, je limitován tím, čeho si 

nepovšimneme. A protože si nepovšimneme, že jsme si nepovšimli, můžeme 

udělat jenom málo pro to, abychom něco změnili; dokud si nepovšimneme, jak 

neschopnost povšimnout si formuje naše myšlenky a činy.“ 

         R. D. Laing 
       (in Covey  S., R., 2005) 

 

8. 1. Cíl empirické části 

 

Cílem empirické části diplomové práce bylo na příkladu jedné vybrané 

zkoumané organizace - rostoucího občanského sdružení poskytujícího veřejné 

sociální služby: 

- zmapovat vývoj jeho organizování (práce si rovněž všímá, které 

konkrétní faktory ve vnějším i vnitřním prostředí tento vývoj nejvíce ovlivňují, 

přičemž je brána v potaz systémová komplexnost a vzájemná provázanost 

těchto faktorů); 

- vyhodnotit celkovou úroveň organizování, tedy aktuální stav organizace 

před provedením nezbytných změn v organizování, identifikovat v této oblasti 

silné a slabé stránky, objevující se problémy;  

- navrhnout doporučení ke změnám, které povedou ke zlepšení systému 

organizování práce a návrhu nové organizační struktury, budou lépe odpovídat 

aktuálním a budoucím vývojovým potřebám organizace a povedou tak k 

dosažení vyšší úrovně efektivnosti zkoumané organizace. 

 

8. 2. Charakteristika zkoumané organizace a její aktuální 
činnosti 
 

Vybranou zkoumanou organizací je občanské sdružení IQ Roma servis, 

o.s. poskytující primárně sociální služby na území města Brna a 

Jihomoravského kraje. IQ Roma servis, o.s. vzniklo jako nezávislá nestátní 

nezisková organizace v roce 1997 v Brně, ČR. Organizace vykazuje obecné 
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vlastnosti systému (srovnej Truneček J., 2004), její služby jsou komplexního 

charakteru. 

Činnost sdružení se zaměřuje na mapování a analýzu potřeb a zdrojů 

místních romských sociálně-vyloučených komunit a na vytváření podmínek a 

příležitostí k podpoře a zvyšování občanských, sociálních, ekonomických, 

kulturních, vzdělávacích a pracovních příležitosti a úspěchů romských (a 

analogicky potřebných) jednotlivců, rodin a komunit.  

Dle ZOSS má od května 2007 registrované 3 sociální služby:  

a) odborné sociální poradenství 

b) terénní programy  

Tyto služby financuje z každoročních dotací pro neziskové organizace 

poskytující sociální služby zejména MPSV ČR a JMK, doplňkově, v souladu 

s Komunitním plánem sociálních služeb, město Brno. 

 c) nízkoprahová zařízení pro dětí a mládež.  

Tyto služby financuje z každoročních účelových dotací zejména MPSV ČR, 

MŠMT ČR a JMK, doplňkově, v souladu s Komunitním plánem sociálních 

služeb, město Brno. 

Sdružení se také věnuje inovativním projektům orientovaným na 

podporu vzdělávání a zaměstnatelnosti zejména romské soc.-vyloučené 

mládeže, kde je základní metodou kombinace pedagogické práce, služeb 

zaměstnanosti a sociálních služeb. Tyto projekty jsou pak financovány 

prostřednictvím SF EU, zejména ESF. Doplňkově se sdružení zabývá také 

metodickou, koncepční práci a kampaněmi.  

Vývoj programů a aktivit se v průběhu deseti let od založení organizace 

(1997-2007) postupně značně rozvíjel. Nejaktuálnější informace poskytuje 

Zpráva o činnosti IQRS za rok 2007, která zohledňuje i první kvartál roku 

200833. Zpráva uvádí, že mezi cílové skupiny IQ Roma servisu patří primárně 

Romové ve specifické životní situaci, kterou chtějí řešit. Konkrétně jde o: 

� rodiny nalézající se ve „složité“-krizové sociální či ekonomické situaci 

� matky s dětmi nalézající se ve složité“-krizové sociální či ekonomické 

situaci 

� dlouhodobě nezaměstnaní a nízkokvalifikovaní uchazeči o práci 

� mládež ve věku 13 – 26 let, která má zájem o motivační a volnočasové 

aktivity   

                                                 
33 Zpráva byla zpracována v období 01-05/2008, proto zohledňuje i některá fakta z roku 2008. 
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� mládež ve věku 13 – 26 let (a částečně i dospělí)se zájmem o využití 

nabídky vzdělávacího centra 

� osoby diskriminované na trhu práce či v přístupu k hodnotám 

společnosti 

Sekundárně, dle kapacity a individuálně projevené potřeby, poskytuje své 

služby i: 

� cizincům postiženým výše uvedenými jevy 

� osobám bez etnické příslušnosti postiženým výše uvedenými jevy  

Přímá práce s potřebnými jednotlivci, rodinami a komunitami zahrnuje: 

� služby komunitní a terénní sociální práce ve městě Brně a v 

Jihomoravském kraji  

� služby v oblasti sociálního, sociálně-zdravotního a právního 

poradenství, včetně poskytování bezplatné právní pomoci a ochrany, 

včetně krizové intervence  

� služby v oblasti zaměstnanosti  

� služby v oblasti stimulace, motivace a podpory aktivního trávení 

volného času mládeže  

� služby v oblasti vzdělávání  

� služby v oblasti právní prevence a ochrany před diskriminací  

Nepřímá oblast práce IQ Roma servisu zahrnuje analytickou činnost, 

informační a publikační činnost - pořádání seminářů, kulatých stolů, šíření 

informací pro klienty a instituce, organizaci kampaní, tvorbu koncepcí na 

podporu a stimulaci tvorby a přijetí komplexních strategií sociálního 

začleňování s aktivním zapojením veřejné správy, lobbying, konzultace, 

metodické vedení a školení pro veřejnou správu a NNO a jejich programy, 

např. vedení týmů terénní a komunitní práce, vzdělávání v otázkách 

administrace, dokumentace a průkaznosti terénní sociální práce, právní školení 

dle různých oblastí, atd. 

 

Specifické vlastnosti z hlediska zkoumaného tématu 

Z hlediska zkoumaného tématu vykazuje zvolená organizace specificky 

zajímavé vlastnosti, mj.:  

a) patří k velmi rychle rostoucím občanským sdružením poskytujícím 

veřejné sociální služby a prakticky zažívá přerod z malé na velkou organizaci 
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a řeší všechny typické organizační problémy s tím související (např. požadavek 

nového vyjasnění rolí a nového nastavení vzájemných vztahů a kompetencí); 

b) má více-zdrojové, projektové, avšak typicky nestabilní financování - 

jejím nejvýznamnějším zdrojem financí jsou EU/ESF, státní a krajské dotace, 

v menší míře pak dotace obcí, nadační granty, dary a příspěvky; 

c) personální skladba pracovníků vykazuje znaky, které popisuji v kapitole 5. 

2. teoretické části. Vzhledem k rozvoji a finanční nestabilitě je typická častá 

fluktuace pracovníků a četná výběrová řízení; 

d) její vedení je otevřené procesům permanentního zlepšování, má seriózní 

zájem zvýšit produktivitu svých realizačních procesů, zkoumaná organizace 

vykazuje znaky učící se organizace a otevřeného systému. 
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9. ANALÝZA STAVU ORGANIZACE  
 

 

Před provedením návrhů nezbytných změn v organizování byly 

v diplomové práci použity dvě různé metody: 

a)  v teoretické části výběr a studium literatury, které mi umožnilo získat 

celkový obraz o principech a pravidlech organizování práce v kontextu 

systémového řízení a manažmentu změn; 

b) v praktické části pak kvalitativní výzkumná strategie, specificky případová 

studie jedné vybrané organizace.  

9. 1. Popis zvolené kvalitativní výzkumné strategie 

 

Kvalitativní výzkumná strategie vychází z empirických dat, která se 

získávají nejčastěji prostřednictvím rozhovoru, zúčastněným pozorováním a 

studiem dokumentů. Cílem sběru dat je získání podrobných informací 

zachycujících složitost situací každodenního života a významy, které jim jejich 

účastníci přisuzují. Sběr dat by se měl uskutečňovat v přirozených podmínkách 

(Hendl J., 2005). V rámci kvalitativní výzkumné strategie používám pro svůj 

výzkum případovou studii - „podrobný popis a rozbor jednoho konkrétního 

případu nebo skupiny porovnávaných případů34“ (Hendl, J., 2005: 103).  

 

V rámci případové studie IQ Roma servis, o. s. využívám metody: 

a) zúčastněného pozorování a analýzy dokumentů vývojového období 2003-

2007 a  

b) diagnostickou SWOT analýzu posledních dvou let 2006-2007 (s využitím 

principů brainwritingu), doplněnou o kontrolní anketu a ohniskovou skupinu 

(focus group). Využitá kombinace různých datových zdrojů povede k zpřesnění 

obrazu studovaného objektu a získání validních dat.  

První skupina metod povede k analýze vývoje organizování, jeho 

specifik a projevů v čase, včetně popisu aktuálního stavu organizování. Druhá 

skupina metod povede k diagnostice současných potřeb a žádoucích změn v 

organizování. Na základě diagnostiky aktuálních potřeb avšak s přihlédnutím 

na systémovou komplexnost a provázanost faktorů, které vývoj organizování 

                                                 
34 Může jednat o studium organizace (zkoumání procesu změn) nebo zkoumání procesů, rolí a 
vztahů, v mém případě jde primárně o první variantu.  
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ve zkoumané organizaci  determinovali a determinují, učiním závěry, na jejichž 

základě poskytnu zkoumané organizaci doporučení k systémové optimalizaci 

její organizace práce. Bude se tedy primárně jednat o deskriptivní případovou 

studii s explorativními diagnostickými prvky. 

Jelikož ve vybrané organizaci pracuji na plný pracovní úvazek ve 

vedoucí pozici, znala jsem všechny účastníky výzkumu osobně. Jsem si 

vědoma možných zkreslení, která mohou z mé pozice „insidera“ plynout. Na 

druhou stranu mi tato role umožnila nahlédnout a analyzovat některé „skryté“ 

souvislosti a neveřejné dokumenty organizace, což přispělo k hlubšímu 

porozumění zkoumané problematice. Vzhledem k citlivosti a značné 

otevřenosti neoficiálních vnitro-organizačních informací jsem se s vedením 

organizace domluvila, že nebudu zveřejňovat doslovné přepisy rozhovorů 

formou příloh35, své nálezy a interpretace se však pokusím ilustrovat co 

nejpřesnějším záznamem. 

 

9.1.2. Zúčastněné pozorování 
 

Průběžným zdrojem dat bylo otevřené (nesystematické) zúčastněné 

pozorování. Při zúčastněném pozorování je pozorovatel součástí sociálního 

organismu, sociálního prostředí, které sleduje (zkoumá), je účastníkem 

společenských vazeb, je začleněn do situace a také výsledky jeho pozorování 

jsou podmíněny způsobem jeho začlenění do sledovaného sociálního prostředí. 

Jde o terénní výzkumnou strategii, která současně kombinuje analýzu 

dokumentů, dotazování respondentů a informátorů, přímou účast na dění, 

pozorování a introspekci. Jejím cílem je pochopit dění na základě porozumění 

jednání zúčastněných aktérů a nikoliv z vnějšku. Pozorování si činí nárok na 

postižení toho, co se opravdu děje, narozdíl od výpovědí, ve kterých mluvčí 

směšuje to, co se děje, s tím, co by se mělo dít. Rizikem je ztráta kritického 

odstupu pozorovatele (srovnej Hendl J., 2005, Strauss A., Corbinová J., 1999).  

                                                 
35 Jsou po domluvě na iqrs@iqrs.cz k dispozici k nahlédnutí u vedení organizace IQ Roma 
servis, o. s. 
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Zúčastněné pozorování probíhalo nepřetržitě od března 2003 do 

prosince 2007, tedy téměř 5 let. Ostatní účastnící i vedení IQ Roma servisu o 

tomto pozorování věděli.   

Fáze pozorování: 

1. K pozorování vybírám prostředí pracoviště IQ Roma servisu Cejl 49 a 

Hybešova 41, Brno, ČR a organizační výjezdové a školící akce, své pozorování 

zaměřuji na vývoj organizování a faktory, které ho ovlivňují. 

2.    Vymezuji si oblasti, které zde budu pozorováním zaznamenávat36: 

- obecný kontext vývoje a vliv relevantních legislativních změn, vliv 

dalších externích faktorů (finanční zdroje, SF EU aj.); 

- vývoj poslání a cílů;  

- vývoj stanov a orgánů sdružení; 

- organizační strukturu: strukturu orgánů a systém řízení pracovníků  (vč. 

organizování vrcholového manažmentu) a programově-organizační 

strukturu;  

- počet zaměstnanců, dle relevance i jejich funkční skladbu; 

- celkové roční příjmy organizace, druhy projektů a jejich výše;  

- existence vnitřních předpisů, organizačního řádu, formalizovaných 

postupů organizace;  

- existence plánu rozvoje, strategie organizace. 

3.   Realizuji popisné obecné pozorování k prozkoumání terénu a návazné 

zaměřené pozorování, které se soustředí na skutečnosti relevantní pro 

výzkumný cíl. Během období 2003-2007 jsem na téma související se 

zkoumanou oblastí vedla souběžně celou řadu doplňujících neformálních 

rozhovorů s pracovníky organizace, jejichž výsledky rovněž promítám do 

analýzy dat. Vždy na ně ovšem poukazuji konkrétním odkazem na neformální 

rozhovor. 

4.  V prosinci 2007, návrhem nezbytných organizačních změn (organizačního 

řádu a doporučení nové struktury atd.), pozorování ukončuji. 

                                                 
36 Systémovou diagnostiku aktuálních potřeb organizace na základě Swot analýz provedených 
za poslední dva roky řadím do samostatné diagnostické kapitoly č. 10. 
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9.1.3. Studium a analýza dokumentů 
 

Pomocnou technikou získání potřebných dat bylo také studium a 

analýza dokumentů. Za dokument lze podle Dismana M. (2000: 166) 

považovat „jakýkoli hmotný záznam lidské činnosti, který nevznikl za účelem 

našeho výzkumu“. V popředí výzkumného zájmu stály především vnitřní 

dokumenty organizace, týkající se vymezeného tématu výzkumu: Stanovy 

organizace, Vnitřní organizační předpisy a Popisy pracovních rolí jednotlivých 

pracovníků, Výroční zprávy, Analytické zprávy nebo Zprávy o činnosti za roky 

2003-2007, zápisy z porad, celoorganizačních týdnů a teambuildingů, 

dokumenty mzdové účtárny a finanční manažerky, projekty organizace a další 

interní dokumenty organizace. Pro studium a analýzu dokumentů byly 

z pohledu výzkumného záměru stěžejní materiály za dynamicky nejvýraznější 

pětileté vývojové období let 2003-2007, které komplementárně doplňovaly 

poznatky získané zúčastněným pozorováním. Doplňkově, na základě analýzy 

vybraných dokumentů, uvádím pro srovnání i některá relevantní fakta z roku 

2002. 

9.1.4. Analýza dat 
 

Zdrojem analýzy dat v rámci výzkumu byl autorčin výzkumný denník a 

záznamový arch určený pro záznam rozhovorů, výpovědí a terénní poznámky 

z pozorování. Dále pak co nejpřesnější přepis videonahrávky řízené diskuse, 

písemné výstupy z ankety, originály interních dokumentů, smluv, oficiálních 

zápisů a záznamů organizace. Základní pracovní postup sledoval práci 

s časovými osami, redukci prvního řádu (vynechání nepodstatného), barvení 

textu a samozřejmě kódování. Kódování je základní analytickou procedurou v 

kvalitativním výzkumu, jde o sadu operací, pomocí nichž jsou data rozebrána, 

konceptualizována a opět složena novými způsoby (Strauss A., Corbinová J., 

1999). 
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9. 2. Vývoj organizování v časové ose 2003-2007 

 

V následující kapitole popisuji vývoj organizování zkoumané 

organizace, jak jsem ho zaznamenala na základě zaměřeného pozorování a 

analýzy dokumentů v období let 2003-2007. 

9.2.1. Přehledová část se základními fakty a kvantitativními daty 

 

V úvodu přehledně shrnuji historii zkoumané organizace a 

zaznamenávám hlavní mezníky, které determinovaly její podobu a rozvoj a 

tedy i rozvoj a charakter jejího organizování v čase. Dále uvádím přehledovou 

tabulku vývoje počtu pracovníků a příjmů organizace. Z tabulek je patrné, že 

přesto, že se jedná o organizaci s více než desetiletou historií, potřebu 

komplexněji řešit problematiku organizování práce lze datovat až od 

zlomového roku 2005.   

 
Tab. č. 1. Přehledný vývoj historie organizace IQ Roma servis 
 

1997 vznik - registrace zakládajících stanov organizace k 03. 11. 1997 

� součinnost s Drom, romským střediskem 

� ad hoc malé projekty jako „pomůcka Dromu“,  

2001-2003 mezinárodní RrAJE program 

2003-2004 období transformace a modernizace  

� Od 2003 poprvé tým 5ti TSP – rozvíjí se tým a úspěch, dobrá kvalita programu 

CKTSP 

� Od 2003 vlastní pobočka, sídlo Cejl 49 (do té doby společně s Drom, romským 

střediskem na Bratislavské 41) 

� 2004 transformace stanov, orgánů: modernizace, osamostatnění od Drom 

2005 programový a personální rozvoj – k sociální práci a poradenství – vzdělávání – 

zaměstnanost 

� z 9 na 22 a více pracovníků…pobočka Hybešova 41 

� začátek systematizace a profesionalizace 

� z malé velká a dobře známá, respektovaná organizace 

2007 systematizace, organizace práce, až 42 zaměstnanců 

Zdroj: Zpracovala autorka dle interní dokumentace IQ Roma servis. 
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   Tab.: č. 2. Celkový fyzický počet „stálých“ pracovníků IQRS 2003-2007 

 
 

Zdroj: Interní 
dokumentace mzdové 
účtárny IQ Roma 
servis. 
 

 

Tab.: č. 3. Fyzický počet „stálých“ pracovníků IQRS 2006-2007 
přepočtený na plné pracovní úvazky 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Zdroj: Interní dokumentace mzdové účtárny IQ Roma servis. 
 

 

Dle posledních údajů mzdové účtárny byl v  první polovině roku 2008 

počet zaměstnanců zkoumané organizace totožný s půlletím roku 2007, čili 

relativně stabilizovaný. Záměrně si všímám fyzický počet zaměstnanců - právě 

fyzický počet pracovníků, zčásti i různorodost úvazků zvyšují komplikovanost 

organizace práce.  

Evidentně nejvýraznější nárůst pracovníků je v půlletí roku 2005 a to 

celkem téměř o 2,5 násobku. Interní dokumentace zkoumané organizace 

potvrzuje častá výběrová řízení (několikrát ročně), nicméně ovlivněná i 

vysokou fluktuací zaměstnanců, která je rovněž významným determinantem 

tvorby a celkové stability nastaveného i požadovaného organizačního systému. 

 
 

Příjmy organizace v roce 2002 činily pouze 386 000 Kč. Přitom, jak 

ukazuje přehledová tabulka níže, v roce 2003 již vyrostly na 1 895 697 Kč, 

tedy téměř 5 x více oproti předešlému roku a v roce 2007 až 15 123 694 Kč, 

tedy téměř 8 x více oproti roku 2003. Předpoklad roku 2008 je až 18 milionů 

Období 2003  2004  2005  2006  2007  

 I. pol. II. 
pol
.  

I. pol. II. 
pol
.  

I.pol. II. 
pol.  

I. pol. II. 
pol
.  

I. pol. II. 
pol
.  

Celkový 
počet 

5 6 7 9 9 22 32 35 37 42 
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Kč. Primárními a dlouhodobými finančními zdroji jsou evidentně dotace 

MPSV ČR (které kofinancuje dotace JMK). První zkušenost s evropskými 

financemi se u organizace vyvíjela od roku 2004, kdy organizace obdržela 

grant z prostředků Phare přes NROS37, v roce 2005 pak tuto zkušenost 

následovaly poslední před-vstupní projekty Phare v ČR přes NVF38 a velký 

CIP Equal.  

Zkoumá organizace je nicméně silně ovlivňována projektovým 

financováním a související nestabilitou.„Vedle boje o uznatelnost projektových 

nákladů, na kterých jsme vzhledem k minimálnímu množství vlastních zdrojů 

závislí, nám způsobuje potíže i neustálá nejistota finančního pokrytí příštích 

období (např. v červenci ještě nevíme, v jaké podobě budeme moci organizaci 

udržet v září), způsobená čekáním na vyhlášení výzev (zda vůbec a jaké budou) 

a výsledků dotačních řízení. V případě úspěšnosti u některých, mnohdy bohužel 

klíčových projektů přichází pochybnost, zda peníze na fungování obdržíme 

včas. Někteří poskytovatelé vůbec nemají stanoveny závazné termíny pro 

poskytování plateb příjemcům a i v případě stanovení termínů nebývají tyto 

často dodržovány, nelze se na ně spolehnout. Neobdržení platby včas nás 

dostává do značné finanční tísně, kdy např. víme, že peníze na mzdy, které je 

nutné vyplatit aktuální týden, obdržíme až za měsíc (žel i později) potvrzuje 

vlastnost finanční nestability, která má zásadní vliv na stabilitu organizačního 

systému IQ Roma servisu, v rozhovoru (05/2008) finanční manažerka 

zkoumané organizace.  

Z níže uvedené tabulky jednoznačně vyplývá rostoucí příjmová 

tendence i rozšiřující s projektové portfolio organizace a s tím spojené 

organizační výzvy. Od roku 2004 vykazuje organizace první relevantnější 

zkušenosti s EU zdroji (program Phare). Zejména od roku 2005 je také patrný 

významný vliv EU zdrojů na celkové příjmy organizace.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Nadace rozvoje občanské společnosti. 
38 Národní vzdělávací fond. 
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Tab. č.: 4. Příjmy a zdroje IQ Roma servisu v letech 2003-2007 

 
Zdroj: Interní dokumentace IQ Roma servis. Ke stažení na www.iqrs.cz. 
 

 

 

 

 

Příjmy 2003 2004 2005 2006 2007 

Dotace celkem 1 771 728 2 669 565 8 824 055 12 739 073 14 770 927 
z 
toho 

MPSV 998 000 257 660 1 475 800 1 672 290 2 219 000 

  RVZRK 0 1 020 000 0 735 673 256 744 
 ERRP/Úřad vlády 0 0 0 0 1 564 875 
 MŠMT 0 0 0 0 99 865 

  
Jihomoravský kraj I 
(sociální) 

30 000 0 563 150 841 290 872 000 

  
Jihomoravský kraj II 
(pedagogický) 

0 0 0 0 60 000 

  
Statutární město 
Brno 

15 000 13 000 10 000 20 000 120 000 

 EU NROS (Phare 2003) 0 1 378 905 102 898 0 0 

 EU 
NROS (Transition 
Facility)  

0 0 0 0 890 064 

 EU 
NROS (Globální 
grant) 

0 0 0 0 298 030 

 ESFEQUAL 0 0 2 602 992 8 819 496 6 672 589 
 ESFOPRLZ 0 0 0 0 1 510 193 
 EU Phare 2003 RLZ 1 0 0 2 597 707 330 990 0 
 EU Phare 2003 RLZ 2 0 0 1 271 442 242 814 0 
 EU nadace zahraniční 0 0 200 066 76 520 187 567 
  RrAJE (UK) 728 728 0 0 0 0 

  Výbor dobré vůle 0 0 0 0 20 000 

Ostatní výnosy celkem 654 8 614 13 650 42 509 61 112 
z 
toho 

úroky 654 8 614 13 253 24 768 49 406 

  kursový zisk 0 0 397 270 311 
  ostatní výnosy 0 0 0 0 2 690 

  náhrady za škody 0 0 0 17 471 8 705 
Přijaté příspěvky 
celkem 

80 590 3 400 12 951 82 596 72 482 

z 
toho 

dary - FO 4 075 800 9 851 63 120 28 060 

  dary - PO 0 0 0 15 000 12 000 
  členské příspěvky 0 2 600 3 100 2 500 2 700 
  DROM 76 515 0 0 0 0 

  sbírky na provoz 0 0 0 1 976 29 722 

Tržby z prodeje služeb 42 725 2 140 41 493 249 486 219 173 

            

PŘÍJMY CELKEM 1 895 697 2 683 719 8 892 149 13 113 664 15 123 694 
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9.2.2. Popisná část širšího vývojového kontextu v časové ose 

 

V další části rozvádím hlavní faktory a podrobněji popisuji vývojový 

kontext, který ovlivnil vývoj organizování zkoumané organizace tak, jak jsem 

to vyhodnotila na základě pozorování a analýzy dokumentů. 

 

Zkoumaná organizace má systémové vlastnosti (srovnej Truneček, J., 

2006) a je také potřeba zdůraznit častou proklamaci „systémovosti“ 

v materiálech a prohlášeních organizace z posledních let. Mezi hodnoty a 

výjimečnost řadí tzv. model komplexní práce s mládeží a rodinou a tzv. 

systémový přístup, který popisuje jako „strategický proces, který sleduje rozvoj 

romských generací a širší strukturální výsledky“ (Zpráva o činnosti IQRS za 

rok 2007: 5-6).  

Cílovou skupinou sdružení jsou kontinuálně, od počátku vzniku 

organizace, sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby, 

zejména Romové. Cílová skupina se v průběhu let zpřesňuje, ale její okruh 

zůstává dlouhodobě stejný. Cílem činnosti sdružení je vytváření podmínek a 

příležitostí ke zvyšování a prosazování sociálního, ekonomického, občanského, 

vzdělanostního a pracovního potenciálu výše uvedené cílové skupiny. V čase 

lze sledovat mírné, ale příznačné proměny v poslání, které se změnilo 

z původního „impulzu pro vznik“ (1993-2005) na redefinované „poslání 

organizace“ (2005-) a současně v rámci členských schůzí konaných v průběhu 

roku 2005 dochází také ke konsensu nad vůbec první definici organizační vize 

(srovnej interní dokument: Kdo jsme? historie-vize-poslání-filosofie-hodnoty, 

Stanovy IQ Roma servis 2003, 2004, 2007, Zápisy členských schůzí z roku 

2005). 

Organizace byla od svého založení organizačně strukturovaná zejména 

ve smyslu obsazení tzv. orgánů sdružení, vyplývajících ze stanov organizace. 

Vzhledem k tomu, že od svého vzniku do roku 2002 nedisponovala zkoumaná 

organizace početně významnou skupinou zaměstnanců, tj. osob v pracovně-

právním poměru ke sdružení, nebyla oblast organizace práce nijak speciálně 

řešena, ani vnímána.  

 

Od roku 1997 do roku 2002 byla činnost sdružení spíše 

neprofesionální, aktivistická, výrazně nesystematická, její aktivity v čase byly 
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nekonsistentní. Jednotlivé projekty vznikaly ad hoc, podle nápadů členů 

sdružení nebo na základě finanční příležitosti, a byly propojené s cíly Drom, 

romského střediska, příspěvkové organizace města Brna, bez vyjasněné 

samostatné koncepce a k ní se vztahující dlouhodobé strategie39. Jedinou 

organizační „koncepcí“ byly všeobecné stanovy z roku 1997, které 

umožňovaly velmi široký výklad a staly se tak mj. i impulzem k vnitřním 

rozporům, první významné transformaci sdružení a osamostatnění se od 

propojení s Drom, romským střediskem. Do roku 2002 organizace 

nedisponovala významným provozním rozpočtem, neměla samostatné 

prostorové zázemí. Příjmy organizace v roce 2002 činily 386 000 Kč.  

 První (zakládající) stanovy organizace z roku 1997(-2004) neoperují 

s pojmem „poslání“, ale s pojmem „základní cíl a zaměření projektu“: umožnit 

Romům plnohodnotné zapojení do života společnosti, podporovat vůli a 

příležitost romských a sociálně-slabých obyvatel k jejich sociokulturnímu 

vzestupu (Stanovy organizace IQ Roma servis 1997-2004: 1). Následují volně 

rozepsané okruhy nebo formy práce, spíše než cíle: vytváření pracovních míst 

pro romské občany, vzdělávání a výchova (předškolní a školní věk, mladiství 

po ukončení povinné docházky, rodiče dětí a mladistvých), usnadnění a pomoc 

při řešení problémů komunikace, vytváření nabídky volnočasových aktivit, 

služby sociálního charakteru. Orgány sdružení jsou: a) Zasedání sdružení, b) 

Rada sdružení, c) Předseda sdružení. Nejvyšším orgánem je Zasedání sdružení, 

které např. volí členy Rady sdružení i Předsedu, jenž je statutárním zástupcem 

organizace (srovnej Stanovy IQRS 1997-2004). Podle údajů z Výroční zprávy 

za rok 2002 byla organizace práce více méně totožná s orgány sdružení, 

neboť organizace měla mimo čestných funkcí40 pouze 2 zaměstnance 

v pracovně-právním poměru (a nejednalo se o funkcionáře sdružení), z toho je 

jeden zaměstnanec koordinátorem dobrovolníků Fóra komunitních terénních 

pracovníků a programu RrAJE a druhý v pozici účetní41. Ve Výroční zprávě za 

rok 2002 vykazuje organizace spolupráci s několika dobrovolníky, 

seskupenými kolem skupiny s názvem Fórum komunitních terénních 

pracovníků, která se v pozdějších letech stává impulzem i základem pro 

                                                 
39 Spíše občasně doplňovali potřeby Drom, romského střediska.  
40 Početně disponuje v roce 2002 Zasedání členů sdružení celkem 30ti členy, Rada sdružení 
celkem 5ti členy, z toho jedním Předsedou - statutárním zástupcem organizace. 
41 Účetní pravděpodobně nebyla zaměstnaná v IQRS na plný pracovní úvazek, pouze na 
úvazek částečný Jednalo o stejnou účetní příspěvkové organizace Drom, kde měla v daném 
roce rovněž pracovní úvazek 
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profesionální pracovní skupinu. V letech 2002-2003 si zkoumaná organizace 

stanovila následující plány rozvoje: samostatnější a svébytnější fungování a 

celkový rozvoj, získání a schopnost financování vlastních prostor k provozu 

služeb, větší prezentace a zviditelnění poslání a činnosti a „z dobrovolnického 

Fóra komunitních terénních pracovníků vytvořit dlouhodobě udržitelný a plně 

profesionální a operativní tým minimálně pěti terénních sociálních pracovníků, 

nezávislý na grantech z Velké Británie“ (Výroční zpráva o činnosti IQRS 2002, 

2003; informace z neformálního rozhovoru s předsedkyní a vybranými členy 

z roku 2002). Z plánů je patrná vůbec první ambice o výraznější samostatný 

rozvoj a nezávislost organizace od doby jejího vzniku, včetně záměru 

profesionálně zaměstnat sociální pracovníky v rámci organizace. V dalších 

letech organizace tyto záměry úspěšně naplňuje. 

 

V roce 2003 zaznamenal IQ Roma servis největší rozmach od doby 

svého vzniku. Vyvíjel aktivní činnost v souladu se stanovami sdružení a 

plánem rozvoje, mimo jiné vytvořil celkem 5 pracovních míst pro sociální 

pracovníky a 1 koordinátora a dosáhl projektových příjmů v celkové částce 1 

895 397 Kč. Důležitým mezníkem samostatného organizačního rozvoje, kromě 

vůbec prvního stálého pracovního kolektivu, bylo také získání nekomerčního 

pronájmu vlastních kancelářských prostor na ulici Cejl č.p. 49 od ÚMČ Brno-

střed a postupné přesunutí aktivit42 z adresy Drom, romského střediska, což 

ovlivnilo i oslabení vlivu Dromu na další vývoj zkoumané organizace. V dubnu 

2003 vznikla první samostatná provozovna IQRS, která se později (v roce 

2004) stala trvalým sídlem organizace43. Organizační struktura a obsazení 

orgánů roku 2003 je prakticky shodné s rokem 2002 (Zasedání členů sdružení, 

5-ti členná Rada sdružení, Předseda sdružení) a nově také 3 členná Revizní 

komise, která však neměla oporu ve stanovách, byla vytvořena z vlastní 

iniciativy Zasedání členů. V období duben až květen přijímá organizace na 

základě výběrového řízení 5 terénních sociálních pracovníků a 1 koordinátora 

na plný pracovní úvazek. Původní pracovník, koordinátor dobrovolníků a 

programu RrAJE, přechází (na základě shodného výběrového řízení) do pozice 

                                                 
42 Tyto prostory využívali v roce 2003 vůbec první zaměstnaní terénní sociální pracovníci 
IQRS jako své servisní zázemí a zároveň i jako poradenské centrum pro klienty.  
 
43 Které bylo původně registrováno na Bratislavské 41, v prostorách Drom, romského 
střediska. 
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terénního sociálního pracovníka. Účetní je nyní řešena externí formou (smluvní 

dodávkou služeb na základě měsíčních fakturací), čili „outsourcingem“. 

Uzavírání pracovních smluv v měsících 04-05/2003 je ovlivněné pozdním 

obdržením platby dotace projektu MPSV ČR na rok 2003, toho času 

organizace nedisponovala potřebnou částkou volných zdrojů na překlenovací 

období. Terénní sociální pracovníci jsou financování z projektu MPSV ČR, 

který se od roku 2003 stává pilířem pro dlouhodobou programovou linii 

příštích let, jakýsi programový základ celé organizace, koordinátor je 

financován z příspěvku programu RrAJE. Rok 2003 je tedy, díky úspěšnému 

projektu MPSV ČR, z hlediska zkoumaného tématu charakteristický zejména 

nárůstem zaměstnanců a, na rozdíl od dosavadních příležitostních 

zaměstnanců, vůbec první profilací stálých programových zaměstnanců. Je zde 

patrná návaznost na rozvojové cíle (první projevy koncepčnosti) a programová 

kontinuita s dobrovolníky roku 2002, jejichž skupina, byť neformalizovaná, 

nesla shodný název jako byl název projektu úspěšně podaného na MPSV ČR. 

Pozicí oficiálního koordinátora zaměstnanců (nikoli dobrovolníků jak tomu 

bylo v roce 2002) dochází k první formalizaci role vedoucího v organizaci, 

který, kromě funkčního vedení 5ti členného odborně zaměřeného projektového 

týmu, řeší i ostatní běžné provozní a administrativní záležitosti chodu této 

momentálně malé organizace. Z jeho role se časem krystalizuje první role 

ředitele/ky organizace. Od roku 2003 je osoba vedoucího členem organizace a 

zvolena také do Rady sdružení, podobně, již od roku 2002 je to i s rolí jednoho 

člena pracovního týmu terénních sociálních pracovníků (bývalého zaměstnance  

roku 2002). Ostatní zaměstnanci nejsou členy organizace. Co se týče 

pracovního stylu šestičlenného pracovního týmu, převláda týmový styl práce a 

spíše neformální komunikace a struktury. Platí, že pracovníci jsou silně 

osobnostně motivováni k naplnění poslání, profesionalita i odbornost role je 

spíše ve vývoji. Zavadilová K. (MU Brno, 2008) v této souvislosti ve své 

diplomové práci na téma Vnímání pracovních rolí ve vybrané neziskové 

organizaci (totožné se zkoumanou organizací) mluví o aktivistickém přesahu 

zaměstnanců této vůbec první zaměstnanecké etapy ve vývoji organizace. 

Odborným vzděláním v oboru sociální práce disponují 2 ze 6ti zaměstnanců, 4 

terénní pracovníci souběžně s nástupem do práce nastoupili rekvalifikační kurz 

terénní sociální práce. Největší konfrontaci pracovních stylů zaznamená 
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organizace v roce 2005, kdy dojde k dalšímu výraznému nárůstu nových 

zaměstnanců (viz dále). 

 

Od roku 2003, zejména pak v průběhu roku 2004, díky zkušenosti 

z programu terénní sociální práce a vizi dlouhodobosti tohoto programu 

v nabídce IQRS a v souvislosti s podmínkami dotačního programu MPSV na 

sociální služby poskytované NNO vznikla poprvé potřeba vážně se zaobírat 

tématy kvality v praxi služeb, které IQRS svým klientům poskytuje a 

nastavením minimálních standardů kvality na úrovni vedení i jednotlivých 

pracovníků organizace. V roce 2003 se organizace také vůbec poprvé 

seznamuje s oficiálním, v té době pouze doporučovaným (nezávazným) 

manuálem Standardů kvality sociálních služeb na semináři, který v té době pro 

tzv. romské organizace uspořádala Rada vlády pro záležitosti romské komunity 

v součinnosti s MPSV ČR pod vedením Mgr. Mileny Johnové44.  Od roku 2003 

do roku 2005 sloužily v IQRS Standardy jako neoficiální vodítko plánování a 

realizace služeb, byť určité jejich části byly písemně rozebrány v projektových 

kapitolách, nicméně o tomto faktu věděli spíše projektoví koordinátoři, méně 

jednotliví pracovníci v přímé práci s klientem.  

 

V roce 2004 mluvila i psala organizace o rozvojové vizi,  která byla 

jakýmsi vývojovým předstupněm strategického plánu tvořícího se na přelomu 

let 2005/2006. Obsahovala tyto teze: celkový rozvoj; modernizace stanov 

sdružení a zefektivnění organizační struktury sdružení; nové tváře ve vedení 

organizace; výraznější prezentace a zviditelnění poslání a činnosti organizace 

vůči veřejnosti, institucím i klientům v Brně i v rámci jiných regionů ČR; další 

nárůst profesionalizace práce týmu terénních sociálních pracovníků a vznik 

zastřešujícího Centra komunitní a terénní sociální práce; rozšíření spektra 

služeb a projektů na širší potřeby i počet klientů; metodické vedení a supervize 

terénní sociální a komunitní práce i v rámci jiných organizací a obcí; 

zintenzivnění a pravidelnost vzájemné spolupráce s veřejnou správou a dalšími 

organizacemi v rámci regionu k zefektivnění výstupů; prosazování politického 

přijetí Akčního plánu Strategie sociální inkluze Romů v Brně (Jihomoravském 

kraji) a současně na základě monitoringu, analýz a dat terénní sociální práce 

                                                 
44 Mgr. Milena Johnová je jednou z autorek širšího kolektivu, který se podílel na zpracování 
SKSS. Výsledné SKSS uspořádala do publikace MPSV ČR v roce 2003.  
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průběžně revidovat Akční plán Strategie sociální inkluze Romů v Brně, 

zviditelňovat tento materiál a podporovat odbornou diskusi nad jeho obsahem 

(Výroční zpráva IQRS 2004, Analytická zpráva IQRS 2004). Je patrné, že 

organizace plánuje další personální a programový rozvoj svých služeb, včetně 

oblastí partnerských sítí a spolupráce. Kromě prvků přímé práce uvažuje o 

prvcích vzdělávacích, koncepčních a lobbyistických/mainstreamingových. Je 

patrná snaha o zvýšení PR organizace i akcent na organizační profesionalizaci, 

včetně snahy o zefektivnění organizační struktury sdružení. Ambiciózní plány 

organizace i její celkový rozvoj tuto potřebu jen podtrhují. Rok 2004 byl ve 

znamení získání suverenity organizace úplným osamostatněním se IQ Roma 

servisu od Drom, romského střediska. Kromě registrace samostatného sídla, 

výměny obsazení orgánů to bylo doprovázeno i změnou stanov organizace. 

Nové stanovy sdružení45 byly  schváleny na členské schůzi dne 29. 03. 2004. 

Došlo k celkové reorganizaci a modernizaci činnosti sdružení. Stanovy IQ 

Roma servisu z let 2004 - 2007 nadále operují se shodným „impulsem pro 

vznik“: „Umožnit romským občanům plnohodnotné zapojení do života 

společnosti, podporovat vůli a příležitost romských a sociálně-slabých obyvatel 

k jejich sociokulturnímu vzestupu“. Upřesňují se cíle organizace na „vytváření 

podmínek a příležitostí ke zvyšování a prosazování: a) sociálního, b) 

ekonomického, c) kulturního, d) občanského, e) vzdělanostního, f) pracovního 

potenciálu Romů a obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, a to všech 

věkových skupin“ (Stanovy organizace IQRS 2004-2007:1). Jde zde spíše o 

výběr obsahově-stylistické stránky, jenž více odpovídá trendům profesionální 

neziskové organizace, než funkční změnu. V tomto smyslu stanovy plynně 

navazují na předchozí stanovy. Upřesňují se rovněž kompetence jednotlivých 

orgánů. Nově je ve stanovách zmíněna Revizní komise, která má především 

kontrolní funkci vůči Radě a činnosti sdružení, Revizní komise působila i v 

předcházejícím období, její kompetence však nebyly ve stanovách nijak 

vymezeny. Zcela novou funkcí je v nových stanovách ředitel sdružení. 

Upřesněno je také vzájemné vymezení kompetencí (způsob volby Rady, 

svolávání členských schůzí, práva a povinnosti členů), nově je zaveden členský 

poplatek. Nově je zavedeno i schvalování nových členů Radou, což spolu se 

snížením počtu členů Rady z pěti na tři posiluje akceschopnost sdružení a 

                                                 
45 Následně, dne 13. 4. 2004 jsou tyto nově schválené revidované stanovy IQRS registrovány na MV ČR. 
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chrání sdružení před nekontrolovaným vstupem členů, na druhou stranu ovšem 

může uzavírat sdružení novým názorovým proudům. Počet členů klesá v roce 

2004 ze 30ti na 10. Z původních členů Rady a Revizní komise zůstává původní 

předsedkyně a jeden člen Rady, kteří se nyní stávají členy Revizní komise 

sdružení.  

Z pohledu vývoje organizování stojí za to podrobněji rozebrat 

specifické, v praxi pro občanská sdružení spíše nestandardní, kompetence 

ředitele. Rada sdružení je nadále výkonným orgánem sdružení, ale své 

kompetence do značné míry, na základě pověřovací listiny Rady sdružení, 

převádí na ředitele, který je Radou jmenovaným statutárním zástupcem 

sdružení a samostatně zajišťuje vlastní chod a řízení organizace. Je za svou 

činnost a hospodaření odpovědný Radě sdružení. Je odpovědný Radě za 

předložení závěrečných zpráv projektů a aktivit sdružení, včetně jednotlivých 

správ o hospodaření za kalendářní rok. Má právo svolat Radu sdružení a 

předkládat ji své návrhy s minimálně třídenním předstihem. Je jmenovaný 

v případě, že sdružení má stálé zaměstnance. Není-li jmenován ředitel, jeho 

kompetence přebírá předseda sdružení. Za statutárního zástupce organizace je 

tedy dle nových stanov jmenován ředitel, nikoli předseda. Role předsedy je 

spíše čestnou rolí, jeho kompetence jsou následující: a) svolává radu a řídí její 

jednání, registruje prezenci a zápis z jednání, b) vykonává kompetence Rady 

mezi jejími zasedáními (pokud se rada nedohodne jinak), c) tlumočí usnesení 

Rady řediteli sdružení a naopak, není-li ředitel na jednání Rady přítomen, d) 

společně s ředitelem sdružení zpracovává a předkládá členské schůzi výroční 

zprávu a zprávu o hospodaření za kalendářní rok, e) nemá-li sdružení 

jmenovaného ředitele, předseda přebírá jeho kompetence. Ředitel vystupuje a 

jedná navenek jménem sdružení, má podpisové právo ke všem smlouvám a 

právním závazkům sdružení. Je odpovědný za výběr, pověřování, úkolování, 

odvolávání a řízení zaměstnanců a jejich dílčích týmů, včetně dobrovolníků 

sdružení. Je odpovědný za celkový provoz sdružení i jeho jednotlivé 

provozovny, řídí a úkoluje dílčí aktivity a projektové týmy sdružení. Funkční 

období je nově definováno (v původních stanovách nezmíněno) na dva roky 

pro členy Rady i Revizní komise. Ředitel sdružení nemá funkční období 

definováno, je jmenován i odvoláván Radou. Rada může stanovit časový 

horizont výkonu jeho funkce anebo jmenovat ředitele na dobu neurčitou 

(Stanovy organizace IQ Roma servis 2004 – 2007, Zápisy členských schůzí 
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z roku 2004). Řízením sdružení je pověřena bývalá členka Rady a původní 

koordinátorka terénních sociálních pracovníků z roku 2003.  

Formování role ředitele/ky rovněž úzce souvisí s dynamickým 

rozvojem organizace. Pracovníci organizace, kterou tvořilo v daném období 

šest zaměstnanců, se v roce 2003 kromě jednoho všichni stali členy organizace   

a měly pak rozhodující vliv na rozhodování o obsazení orgánů organizace 

v roce 2004. Práce Zavadilové K. (2008) cituje přepisy rozhovorů s původním 

vedením: „…to tak nějak vzniklo v diskusi, že organizace potřebuje ředitele a 

já jsem to samozřejmě vzala, protože jsem tu organizaci řídila i jako 

koordinátorka projektu“… „…jakmile chtějí přežít jakože pragmaticky, tak 

přirozeně sami hledají vůdce…ty lidi přirozeně přijímali, že je řídím, že jim 

dávám pokyny, i cítili, že to má asi nejvíc, prostě, pro ně největší 

relevanci…asi i z těch ekonomických důvodů, když zjistí, že ten člověk zajistí 

asi největší dlouhodobost, stabilitu  a jako úspěšnost té organizace, tak mu 

instinktivně důvěřují“. Situace organizace si postupně vynutila formální 

kodifikaci role ředitelky„…v podstatě jediná motivace, která tam tehdy byla, 

abych měla někde kodifikované vůči předsedovi, že mám tyto kompetence, 

protože někdy se potom stávalo, takové jako konflikty, že najednou předseda 

chytil takovou slinu, že má bůhví jakou moc, protože je předsedou organizace a 

možné konflikty jsme očekávali při velkých penězích, které se budou 

v organizaci točit…protože vlastně ti členové vlastní tu organizaci, tak aby 

někoho nechytil nějakej rapl a nechtěl udělat prostě nějaký kiks napříč 

projektovým a pracovním potřebám, které jsme si jako pracovníci vydřeli…“ 

(Zavadilová K., MU, 2008: 43).  

Role předsedy přišla se změnou stanov o převážnou většinu svých 

původních kompetencí, zejména s ohledem na to, aby nedocházelo ke 

konfliktům mezi rolí ředitele a předsedy, nicméně přesto je toto řazení 

zmatečné. Vůči předchozím stanovám 1997-2004 jsou tedy na ředitele 

přeneseny výkonné pravomoci z předsedy sdružení a Rada se stává spíše 

„výborem“ členské schůze, což, jak ukáže vývoj dalších let, významně posiluje 

operační potenciál organizace. Nicméně vzniká výrazná závislost na osobnosti 

ředitele. Jistota nezneužití jeho silných pravomocí je odvislá od důvěry v jeho 

osobnost, což je v konkrétní situaci funkční, nicméně z hlediska přenositelnosti 

se jedná o rizikové místo.  
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  Obr. č. 3 Organizační struktura dle Analytické zprávy IQRS z roku 2004 

 

  Zdroj: Analytická zpráva IQ Roma servis 2004, 2005: 2 

 

 Rozpočet i počet zaměstnanců organizace se opět meziročně zvyšuje. 

Vzhledem k velmi úspěšnému roku 2003 došlo k navázaní na financování 

projektu MPSV ČR i v následujícím roce 2004 a navíc k jeho dalšímu rozšíření 

v paralelním projektu NROS. Díky tomu nabírá organizace další stalé odborné 

zaměstnance, a to jak do pozic terénních sociálních pracovníků, tak nově do 

pozice právníka (se zaměřením na přímou práci). Dochází rovněž k podání 

rozsáhlého projektu směrem k finančním prostředkům z EU, který svou 

koncepcí rozšiřuje nabídku služeb organizace vůči klientům, posiluje složku 

koncepční práce a nastavuje nové strategické partnerské sítě na národní i 

mezinárodní úrovni (mj. se školami, městem Brnem, JMK). Konec roku 2004 

je též ve znamení úspěšného vstupu do AKCE 1 iniciativy Equal46 

s projektem: IQ servis – Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce 

(tříletá iniciativa). Je tedy zřejmé, že organizační tým začal poprvé koncipovat 

přesah svých služeb i do oblasti zaměstnanosti. Tento programový zvrat byl 

dán závěry terénních sociálních pracovníků z praxe let 2003-2004, které 

definovaly terénní sociální služby jako služby velmi potřebné, nicméně 

zabývající se „statusem quo“ klientských životních situací. Ty místo 

preventivního a rozvojového působení spíše hasí „krize“. Za nejvýznamnější 

rozvojovou potřebu označili terénní sociální pracovníci v roce 2004 potřebu 

zvýšení ekonomické soběstačnosti svých klientů. V tom samém období byla 

v ČR podruhé vyhlášená iniciativa ESF CIP Equal, která byla zajímavá jak 

                                                 
46 Oficiální zahájení Akce 1 Iniciativy CIP Equal datuje organizace IQ Roma servis k 15. 12. 
2004. 
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svými cíly, tak časovou i rozpočtovou alokací a komplexností. Iniciativa 

Společenství EQUAL byla určena k prosazování inovativních nástrojů řešení 

stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi 

na trhu práce a byla založena na specifických principech: tématický přístup, 

partnerství, mezinárodní spolupráce, inovativnost, společné rozhodování a 

mainstreaming (srovnej www.equalcr.cz). Její cíle byly kompatibilní s cíli 

organizace i s definovanými potřebami praxe terénních sociálních pracovníků. 

Nicméně vzhledem k historii malé organizace nepředpokládala zkoumaná 

organizace, že uspěje v takto velké iniciativě. Díky podpoře spřátelených 

organizací se však rozhodla projekt podat, a to nakonec úspěšně a 

s rozhodujícím vlivem na celkový organizační rozvoj, v neposledním řadě i 

význam a postavení organizace na „trhu“. Na druhou stranu, veškerou agendu 

(tvorbu projektového nápadu, sepsání projektové žádosti pro Akci 1 a Akci 2, 

sestavení partnerského týmu, řízení projektu i partnerů atp.) již v tomto roce 

organizace kapacitně i kompetenčně úspěšně zvládla, včetně vyjednání téměř 

dvoumilionové půjčky pro vyrovnání rizikového cash-flow projektu od 

partnera Jihomoravského kraje, což potvrzuje vysoký potenciál a schopnosti 

organizace. Projekt byl svým rozsahem a rozpočtem přes 26 milionů Kč 

významný i pro region, což potvrzují jeho mediální odezvy. Pro lepší ilustraci 

kontextu zde jednu uvádím.  

 
 
BRNO 25. března 2005 (ČTK) - Tereza Fojtová: 
Zlepšit uplatnění na trhu práce pomůže Romům v Brně nové centrum 
Lépe uspět na trhu práce by mělo Romům pomoci nové centrum, jehož cílem bude hlavně zvýšit úroveň 
vzdělání v romské komunitě. Zřízení a provoz centra připravuje občanské sdružení IQ Roma servis, které 
již získalo dotaci více než 25 milionů korun z EU a ministerstva práce. "Nyní hledáme vhodné prostory a 
upřesňujeme spolupráci s dalšími institucemi," řekla dnes ČTK ředitelka sdružení. Projekt je určený 
zejména Romům ve věku od 13 do 28 let, ale počítá i s programy pro starší generaci. "Naším úkolem 
bude je udržet co nejdéle ve vzdělávacím procesu, případně je do tohoto procesu znovu aktivně zapojit" 
vysvětlila K. Centrum by mělo zájemcům z řad Romů nabídnout klasické doučování ale i další motivační 
aktivity. "Vše musí probíhat ve spolupráci s rodinou," zdůraznila. Na práci v oblasti motivace ke vzdělání 
by mělo navázat aktivní vyhledávání a oslovování zaměstnavatelů. Chybět nebude ani poradenství v 
oblasti zaměstnanosti a vzdělávacích příležitostí a právní poradenství v otázkách diskriminace. Nedílnou 
součástí by měly být rekvalifikační kurzy a kurzy k doplnění informačních, jazykových aj. kompetencí. 
Projekt je realizovaný formou tzv. rozvojového partnerství - počítá se zapojením mnoha dalších institucí v 
Brně. S volnočasovými aktivitami by mělo například pomoci Centrum volného času Lužánky, s výukou a 
doučováním pak dobrovolníci z vysokých škol. Zapojit by se mělo město Brno, Jihomoravský kraj i 
brněnský úřad práce. 
První přípravná fáze projektu bude končit letos v dubnu, hned na ní by měla navázat realizace plánovaná 
do léta 2008. Peníze na projekt ve výši zhruba 26 milionů korun získalo občanské sdružení z programu 
iniciativy EU Equal, který podporuje nové přístupy k řešení nerovností a diskriminace v práci a v 
přístupu k zaměstnání. Program je financovaný ze 75% z prostředků Evropského sociálního fondu, 
zbylými 25% přispívá MPSV ČR..  
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Díky úspěchu rozsáhlého projektu Equal došlo v roce 2005 

k logickému programovému rozšíření spektra služeb pro klienty. Kromě 

původní základní složky sociální práce, které jde především o obecnou 

prevenci a aktivizaci sociálně-vyloučených jednotlivců a komunit, se 

organizace v souladu se svými cíli zakotvenými ve stanovách začíná 

systematicky zabývat i více specializovanými oblastmi. Začíná realizovat 

spektrum aktivit k posilování vzdělanosti, zaměstnatelnosti a zaměstnanosti 

sociálním vyloučením ohrožených členů romské komunity. V souladu s nově 

se otevírajícími výzvami SF EU, zejména OPRLZ ESF, koncipuje organizace 

další projekty především k podpoře a zvýšení zaměstnatelnosti mládeže, k 

zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, které souběžně zesilují spolupráci 

s veřejnou správou a podnikatelskými subjekty, například za účelem prevence 

zadlužení nebo tvorby aktivní databáze pracovních míst.  

 

Přímá práce s potřebnými jednotlivci, rodinami a komunitami začala 

v roce 2005 poprvé formovat mnohorozměrný komplex, zahrnovala: 

• služby komunitní a terénní sociální práce ve městě Brně a zahájení práce v 

Jihomoravském kraji (personálně i geograficky se rozšiřující Projekt Centra 

komunitní a terénní sociální práce a spol.); 

• služby v oblasti sociálního, sociálně-zdravotního a právního poradenství 

(Projekt Centra komunitní a terénní sociální práce, Projekt CIP Equal a spol.); 

• služby v oblasti zaměstnanosti (Projekt CIP Equal, začínající koncepce 

OPLZZ); 

• služby v oblasti stimulace, motivace a podpory aktivního trávení volného 

času mládeže (Projekt CIP Equal); 

• služby v oblasti vzdělávání (Projekt CIP Equal, začínající koncepce OPLZZ); 

• služby v oblasti právní prevence a ochrany před diskriminací, včetně 

poskytování bezplatné právní pomoci a ochrany (Projektový mix, včetně 

projektu Transition Facility). 
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Obr. č. 4 Programové schéma organizace z roku 2005 
 

 

 
Zdroj: Analytická zpráva IQ Roma servis, o. s. z roku 2005 
 

 

Mnohorozměrnost služeb, početný a funkční nárůst pracovníků vedou 

organizaci k potřebě nové definice a k celkovému zpřehlednění vnitřního 

organizačního systému a vyjasnění souvztažnosti jeho jednotlivých částí, 

procesů, odpovědností atp. Organizace se stává mnohem složitějším 

komplexem, než jen součtem několika projektů, a přináší zcela nová 

manažerská témata a organizační problémy k řešení. Na jedné straně je skladba 

několika termínovaných projektů s jasně stanovenými projektovými aktivitami 

a týmy, na druhé straně jsou dlouhodobé potřeby organizace a jejich klientů. 

Byť byly názvy Center primárně názvy stěžejních okruhů projektových aktivit 

(CIP Equal, CKTSP – MPSV ČR), vzhledem ke skutečnosti,  že již nešlo o 

projekty jednoleté, začaly tvořit jakousi první neformální páteř organizačních 

programů. Programem rozuměla organizace stabilní linii poskytování balíčku 

oborových služeb a aktivit, který není z projektu. Je tvořen projekty, které se 

v tomto duchu koncipují, v rozsahu, počtu a v okruzích dle aktuálních a 

očekávaných potřeb organizace a jejich klientů (Zápisy z členských schůzí 08-

12 2005). Projekty se tedy v roce 2005 poprvé začínají integrovat do 

komplexnějších dlouhodobých programových schémat organizace (viz obr. č. 
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5), která vykazují jak znaky samostatných tématických celků, tak prvky 

vzájemné pracovní souvztažnosti a provázanosti. 

 
Obr. č.5: První rozdělení organizace do programových linií 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zdroj: Analytická zpráva IQ Roma servis, o. s. z roku 2005 
 

 

Vedle programového schématu Centra komunitní a terénní sociální 

práce (CKTSP), které se rozvíjí od roku 2003, se díky CIP Equal nově otevřely 

programy Centra zaměstnanosti47(CZ), Centra vzdělávání (CV) a Centra 

motivace a stimulace (CMS). Grafické vyjádření této organizační změny kromě 

vnější propagace dobře sloužilo i pro vnitřní vyjasnění funkcí a procesů uvnitř 

organizace, které zatím nebyly definovány v jednotném systému, pouze 

projektově, atomizovaně. Od roku 2005 se stávají programy a jejich potřeby a 

strategie hnací sílou pro tvorbu projektů, nikoli naopak, jak tomu bylo 

doposud, že projekty determinovaly programové schéma organizace. 

  

 Na začátku roku 2005 měla organizace 9 zaměstnanců, ke konci 2005 

již celkem 22 zaměstnanců. Poprvé v historii organizace také dochází 

k výraznějšímu strukturování zaměstnanců.  

U nově příchozích zaměstnanců vyvstala důležitá potřeba formálního 

zakotvení pracovních rolí, související s překotnou personální transformací 

                                                 
47 Původní projektový název aktivity v rámci CIP Equal nesl název Centrum informací a 
asistence na trhu práce (CIAP). Vzhledem ke složitosti komunikování názvu směrem 
k uživatelům se organizace rozhodla změnit původní označení na jednoznačněji vyznívající 
formulaci: Centrum zaměstnanosti (CZ). 
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organizace v roce 2005. Práce Zavadilové K. (2008) obsahuje záznamy 

z rozhovorů, jenž zachycují tento proces pohledem ředitelky, vlastně jediného 

původního formálního vedení organizace. Ke srovnání a kontextu původních 

zaměstnanců a nově příchozích zaměstnanců říká následovní: „Ty jim věříš, 

důvěřuješ, tam můžou mít napsanou třeba nulu  a ty víš, že oni fungujou. Ale u 

takového počtu nemůžeš věřit všem… Je prostě fakt rozdíl mezi zaměstnancem 

a člověkem, který s tebou sdílí část té zodpovědnosti.“  My jsme tehdá byli 

zároveň teréňák a zároveň organizace, a najednou tam byl pracovník, který už 

nebyl organizace, ale byl pedagog a potřeboval vědět, co má dělat.“ Skupinu 

nově příchozích zaměstnanců pak dále popisuje takto: „Byla to pro nás prostě 

úplně jiná skupina jako mentality lidí. Nejdřív nás to štvalo, měli jsme pocit, že 

budou jako my, pak jsme zjistili, že nebudou jako my. Pak jsme si mysleli, že 

jsou špatní, pak jsme zjistili, že nejsou špatní, že to takhle běžně funguje při 

tom zvyšování počtu. Pak jsem došli na to, časem, že mít formalizované 

postupy a popisy není byrokracie, ale asi profesionální a funkční, do jisté 

míry…když je to dobře nastavené, může to částečně pomoct“ (Zavadilová K., 

MU Brno, 2008: 40-41). Kvůli potřebě personálně zajistit větší množství 

pracovních sil přicházeli dle autorky do organizace zaměstnanci, kteří nemuseli 

být vždy napojení na vizi a poslání organizace. Autorka na základě svých 

interpretací tak rozděluje zaměstnance zkoumané organizace do tří základních 

skupin, tedy „původních aktivistů“ (těch, kteří byli v organizaci od počátku a 

nesou v sobě její ideály, hodnoty a poslání organizace), „najatých 

zaměstnanců“ (kteří do organizace přichází z racionálních důvodů uzavření 

pracovního poměru) a „nových aktivistů“ (kteří přicházejí do organizace 

podobně jako „najatí zaměstnanci“, nicméně přijímají její hodnoty, vize a jsou 

také ochotni přijmou odpovědnost) (Zavadilová K., 2008, MU Brno). Data, 

která autorka získala ukazují na zlom v oblasti personální politiky organizace 

v roce 2005, což vedlo k zavedení formálního dokumentu kodifikujícího 

pracovní roli každého zaměstnance - Popisu pracovní role (PPR). Tento 

dokument poprvé formálně definuje činnosti, které má pracovník na určité 

pozici vykonávat, a také očekávání, která jsou s danou rolí spojena, zejména 

s ohledem na cíle, výsledky a také kvalitu odváděného pracovního výkonu. 

Samotný dokument je členěn do několika částí. První část obsahuje 

identifikační údaje zaměstnance, pracovní úvazek, název pracovní pozice, 

pracoviště/úsek, pod který zaměstnanec spadá v rámci struktury organizace, a 



 99 

informace o vztazích nadřízenosti a podřízenosti včetně vymezení dozoru, 

podpory a vedení ze strany nadřízeného. Druhá část vymezuje hlavní pracovní 

činnosti a úkoly, a to jak na projektové, tak celoorganizační úrovni, což svědčí 

o vnímání projektů v celoorganizačním kontextu a zároveň poukazuje na 

možné problémy, které tak mohou vznikat (nenávaznost projektů…) Tato 

dichotomie jasně odkazuje na základní dilema v organizování práce. 

Organizace sice funguje na projektové bázi, nicméně si během svého rozvoje 

vytvořila určité formalizované prvky, které odráží snahu o stabilizaci svých 

vnitřních podmínek. Lze tedy hovořit o pružné projektové organizaci se 

začínajícími prvky liniově-funkční struktury, jakéhosi pružného a 

nevyjasněného hybridu tzv. maticové struktury.   

 V souvislosti s nárůstem personálu a nutností řešit prostorové 

uspořádání pro výkon jejich práce (mimochodem také nové téma pro 

organizaci)  dochází v létě 2005 k rozšíření prostorového zázemí organizace 

formou pronájmu pobočky na ul. Hybešova 41 a k následnému stěhování. 

Vzhledem k objevujícím se problémům s cash-flow, díky zpožděným platbám 

v projektu CIP Equal, bylo, kromě odložení nástupu pracovníků do pracovního 

poměru, řešeno i dočasné prostorové provizorium, neboť pronajímání 

prostorového zázemí proběhlo kvůli nedostatku financí ve třech etapách, 

náročné bylo vůbec získání dispozičně i lokalitou vhodných prostor48. 

 

 Strukturu orgánů IQ Roma servisu v roce 2005 tvořili: Členská schůze 

(10 členů), tříčlenná Rada sdružení, z toho 1 předseda Rady, tříčlenná Revizní 

komise a Ředitel v roli statutárního zástupce, jednatele a vrchního manažera 

organizace. Pod ředitele spadaly doposud všechny řídící funkce, odborné 

zaměstnanecké týmy dle jednotlivých programů a sekcí. Je tedy zřejmé, že tyto 

překotné změny směrem k rozšíření organizace přinesly manažmentu 

organizace zcela nové výzvy, de facto také vůbec ovlivnily vznik první 

manažerské struktury organizace. Doposud funkční fungování na bázi jednoho 

vedoucího, ředitele, již u 22 zaměstnanců a v kontextu dalších očekávaných 

náborů již nebylo možné, ani efektivní. Nastoupilo plánování pozic ve smyslu, 

který se začal blížit tzv. systémovému organizování práce, včetně plánování 

delegování odpovědností a pravomocí ze strany ředitelky na další pracovníky. 

                                                 
48 Významnou komplikací při snaze o pronajímání prostor se ukázala cílová skupina, která byla 
příčinou nepřímého odmítnutí z řad několika pronajímatelů. 
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Objevují se první vedoucí pozice na úrovni středního manažmentu – pozice tzv. 

projektových koordinátorů (CIP Equal a CKTSP – MPSV). I procesu 

delegování se organizace musela naučit, jak ze strany ředitelky (naučit se vzdát 

se určitých pravomocí a důvěřovat v jejich kvalitní a zodpovědné provedení), 

tak se strany nových vedoucích (naučit se samostatnosti,  zodpovědnosti, také 

jisté profesionalizaci kompetencí v nové manažerské roli atp.). 

Souvisejícím tématem je změna komunikace a informačního přenosu 

v organizaci. Byť v organizaci existují kodifikované informační toky, jejich 

reálná podoba se jeví jako poměrně složitá a hlavně odlišná, a to včetně 

úkolování pracovníků. Na úkor původních pružných neformální postupů, které 

umožňovaly pracovníkům různým způsobem reagovat na různé situace, se 

zvyšuje jednotná formalizace pracovních postupů. Kromě prvních PPR, které 

jsou pracovníkům přístupné, vznikají vůbec poprvé, byť nesystematicky 

metodiky pro klíčové situace, např.: služební cesty apod.  Co se týče procesů 

formalizace, práce Zavadilové K. (MU Brno, 2008) potvrzuje, že potřeba 

zavádět v organizaci formální dokumenty vyvstala až nyní, s jejím 

dynamickým až překotným personálním rozvojem. 

Vzhledem k novým výzvám jsou zaznamenány četnější členské schůze. 

Organizace pociťuje nové nároky a zahajuje průběžný sběru návrhů na další 

nezbytné opravy Stanov. Tentokrát se nesnaží o okamžitou revizi, pouze o sběr 

podnětů a jejich zrání v čase, protože předpokládá další turbulentní vývoj.  Dne 

06. 12. 2005 však schvaluje Členská schůze novou, jasnější definici poslání a 

související vůbec první vizi organizace a utvrzuje tak svá základní hodnotová a 

programová prohlášení. První vize IQ Roma servisu zní: „chceme svět, ve 

kterém budou existovat živé a přátelské vztahy mezi Romy a majoritními 

obyvateli - svět, ve kterém budou Romové přirozeně zastávat důstojné 

společenské role s respektem ke své kultuře a národnosti“ (Zápisy z členských 

schůzí z roku 2005). Upravené poslání IQ Roma servisu roku 2005 zní: „být 

prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na 

cestě jejich růstu a společenského uplatnění a chrání jejich práva a důstojnost 

v rámci  společnosti“ (Zápisy z členských schůzí z roku 2005). Tyto formulace 

se dobře zvnitřnily i mezi zaměstnanci organizace a oficiálně se pak beze 

změny integrovaly do aktualizovaných stanov v roce 2007.  

V roce 2005 se v dokumentech organizace objevují následující rozvojové 

tendence: touha po stabilizaci - stabilní subjekt s kvalitním jménem, dobře 
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známý veřejnosti i klientům; budování aliancí - silné a účinné partnerství, 

vstupování do sítí; posílení prostorového zázemí včetně vybavení a praktických 

technologií (celkové rozšíření organizace a její akceschopnosti) a účelné 

personální rozšíření dle potřebných kompetencí a vlastností; posílení 

vzdělávacího a sebevzdělávacího aspektu, předávání informací a týmových 

kompetencí: team buliding, porady; posílení oblasit administrace práce (dobrý 

přístup k informacím) - systémy, databáze, přehled o informacích (vč. 

projektového řízení); posílení oblasti plánování a vyhodnocování na všech 

úrovních organizace, nadále zůstává snaha prosazovat politické přijetí Strategie 

sociální inkluze Romů v Brně. V tomto roce se rovněž, z popudu 

„organizačního jádra“, tj. původních zaměstnanců let 2003-2004 a členů 

organizace, zahájil první vážný pokus o sestavení strategického plánu, který 

vyústil do první podoby Strategického plánu organizace IQ Roma servis v roce 

2006. 

 Lze konstatovat, že i když organizace nebyla v roce 2005 na změnu 

tohoto charakteru připravena a při koncipování velkého projektu Equal plně 

nedomýšlela nepřímé důsledky, které tento projekt v organizaci vyvolá, 

dokázala změnu operativně zvládnout. Tento proces si vyžádal značné osobní 

nasazení i změnu paradigmatu přemýšlení ze strany „organizačního jádra“. 

Úspěšné zvládnutí této změny však přineslo organizaci nové, praxí prověřené 

zkušenosti a kompetence a transformovalo malou organizaci v organizaci 

velkou, a to jak z hlediska správy sociálního zabezpečení49, tak z hlediska 

postavení organizace na poli organizací poskytujících veřejné sociální služby 

v celé ČR. 

V polovině roku 2005 organizace úzce spolupracuje se zhruba 450 

klientskými rodinami. Na konci roku 2005 je to již téměř 1000 klientů, 

uživatelů služeb.  

 

                                                 
49 Velkou organizací je každá organizace, která zaměstnává více něž 25 zaměstnanců. Má 
podstatně složitější situaci, neboť je povinna sama vést veškerou evidenci potřebnou k 
vyplácení nemocenských dávek. Nemocenské dávky tato organizace též sama z vybraného 
pojistného vyplácí, vzniklý rozdíl se zúčtovává se správou sociálního zabezpečení 
(http://business.center.cz/business/urady/social/organizace.asp, 09. 09. 2008) 

 

 



 102 

 Rok 2006 programově navazuje na rok 2005 a snaží se o stabilizaci a 

expertní prohlubování programových center, která organizace již oficiálně 

deklaruje. Na konci roku 2006 přibyl k dosavadní programové linii program 

Antidiskriminačního centra. Jeho vznik byl veden úspěchem projektu 

v specifické oborové oblasti, ale čas ukáže, že program se jako samostatný pilíř 

na rozdíl od dalších v organizaci dlouho neudržel. V průběhu roku 2006 došlo 

také k obohacení činnosti prostřednictvím dalších praktických zkušeností a 

cyklu cílených školení. Byl opět významně rozšířen odborný tým pracovníků, a 

to zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a nepřímých projektových 

činností. Také dochází k postupné  konsolidaci provozu nové pobočky na 

Hybešova 41 v Brně. V letech 2006 se také začíná rozvíjet nepřímá, odborná 

metodická a koncepční práce (např. koncepce Ethnic friendly zaměstnavatel) a 

organizace vstupuje do procesu komunitního plánování sociálních služeb města 

Brna v oblasti etnických menšin, kterým v rámci pracovní skupiny také 

předsedá. V souvislosti s rozvojem programových center se začínají, kromě 

otázky projektové koordinace/manažmentu, řešit i dilemata kolem vedení 

programů, která pak vyúsťují do nastavení (také prvního grafického vyjádření) 

organizační struktury 2007. 

Základní rozvojové cíle v roce 2006 zahrnují: systematizaci, zkvalitnění 

a prohloubení metodik a potenciálu čtyř stávajících programů (CKTSP, CZ, 

CV&CMS, ADC); geografické rozšíření sítě služeb, vč. spolupráce s 

institucemi státní správy a samosprávy; záměr získání vlastní budovy pro 

stabilní realizaci programů; mainstreaming know-how a koncepčních řešení dle 

programových oblastí – a) sociální služby, b) vzdělávání, c) zaměstnanost, d) 

důstojnost, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací. V roce 2006 

zpracovala organizace na základě impulsů z roku 2005 vůbec první strategický 

plán pro období 2006-201050.  

Strategický plán je rozvojového charakteru a obsahuje cíle 

rozpracované do jednotlivých opatření, kroky zůstaly v  rovině obecnějších 

proklamací, na druhou stranu umožňuje tak větší flexibilitu směrem k jejich 

dosahování. Cíl 1: Prakticky ovlivnit postoje, strategie a odpovědnost 

soukromého a veřejného sektoru se záměrem prosadit vizi IQ Roma servisu: 
                                                 
50 Byl vytvořený v období 12/2005-08/2006 týmovou spoluprácí vedoucích pracovníků, 
funkcionářů organizace (zástupců Rady o.s.) a pracovníků v přímé práci s klienty 
(zaměstnanců) za odborné podpory facilitátora a konzultanta procesu Ing. Pavla Němečka z 
ICN. V srpnu 2006 byl schválen Radou IQ Roma servisu  a následně ředitelkou prezentovaný a 
potvrzený na členské schůzi dne 19.12.2006. 
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standardizovat a systematizovat kvantitativní i kvalitativní metody monitoringu 

a evaluace činnosti a jejich dopadů; ovlivnit obsah relevantních strategických 

dokumentů a programů města, kraje, ČR ad. v souladu s posláním a vizí IQRS; 

realizovat systematickou PR strategii k podpoře prohlubování spolupráce se 

subjekty soukromého a veřejného sektoru; realizovat systematickou 

antidiskriminační a informační strategii ke zvýšení povědomí a změně postojů 

a praktik v souvislosti s ochranou práv a prosazováním důstojnosti klientů. Cíl 

2: Dosáhnout vzdělávacích úspěchů zejména u mladé romské generace: do 

konce roku 2008 disponovat minimálně třemi akreditovanými vzdělávacími  

programy  pro klienty; do roku 2009 ovlivnit minimálně 60% z celkového 

počtu klientů Centra vzdělávání IQRS, aby úspěšně dokončili vzdělávací 

formu, ve které byli přijati. Cíl 3: Dosáhnout měřitelných výsledků v oblasti 

zaměstnanosti Romů: do konce roku 2008 prostřednictvím Poradny pro 

zaměstnanost IQRS zaměstnat min. na půlroční pracovněprávní poměr min. 50 

klientů; do konce roku 2009 oficiálně akreditovat a prosadit na úrovni ČR 

certifikační program Ethnic friendly (k podpoře zaměstnávání Romů na 

soukromém, veřejném  trhu práce, vč. bonifikace veřejných zakázek); do konce 

roku 2008 připravit prostřednictvím Centra zaměstnanosti a manažmentu IQRS 

min. 2 koncepce pro sociální firmy. Do konce roku 2010 zahájit realizaci min. 

1 projektu sociální ekonomiky. Cíl 4: Rozšířit metodologie, know-how a 

činnosti programových center IQRS; posílit postavení organizace na trhu: do 

konce roku 2007 pracovat plně v souladu s rozpracovanými Standardy kvality 

sociálních služeb; do konce roku 2010 rozšířit působnost minimálně o pět 

oblastí působnosti v rámci JMK a dvě oblasti mimo JMK; do koce roku 2010 

dosáhnout strategické rozšíření metodologií našich programů v rámci ČR (s 

povědomím v EU); do konce roku 2008 připravit prostřednictvím Centra 

komunitní a terénní sociální práce (a příp. dalších odborníků a externistů IQ 

Roma servis) varianty koncepce sociálního bydlení na národní i regionální 

úrovni. Následně i průběžně lobovat za přijetí principů a mechanizmů 

koncepce sociálního bydlení na politické úrovni, s dopadem v praxi do 2010;do 

konce roku 2010 disponovat nabídkou „komerčně úspěšných“ aktivit  např..: 

vzdělávacích a metodologických aktivit pro instituce a veřejnost (Strategický 

plán IQ Roma servis 2006-2010, 2006). „Strategický plán IQRS poskytuje 

zaměstnancům organizace, především vedoucím pracovníkům strukturované 

vedení při naplňování vize a poslání organizace IQ Roma servis, jejich 
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specifických cílů, navržených jako priority pro období let 2006 – 2010. SP 

IQRS je rámcovým výchozím závazným dokumentem pro tvorbu operačních 

plánů organizace IQRS, jejich jednotlivých týmů“ (dokument Strategický plán 

IQRS 2006-2010: 1). Vedení organizace v této souvislosti řeklo: „Vzhledem 

k tomu, že se jedná o velice čerstvý dokument, týmy, pracovníci si ještě nezvykli 

s ním systémově operovat ve svých operačních plánech, i tyto se jen rodí. 

Kvalita plánování je individuálně odvislá od typu vedoucího a od projektu, tedy 

od technokratů po bohémy a vychází zejména z projektových zadání. Aktuálně 

jde ale shora tlak na systematizaci, důraznější koncepčnost“ (přesný záznam 

z neformálního rozhovoru s vedoucím představitelem organizace z 11/2006). 

Tyto procesy svědčí ve prospěch systematizace organizace. Vůbec 

nejvýznamnější kvalitativní vliv na strukturované a systematicky vedené 

zvyšování míry formalizace pracovních postupů měly Standardy kvality 

sociálních služeb, které jsou v souvislosti s novým Zákonem o sociálních 

službách a jeho prováděcí vyhláškou51 základním souborem měřitelných a 

ověřitelných kritérií, který nastavuje pomyslné zrcadlo kvalitní sociální služby 

jak pro poskytovatele, tak i její uživatele. Jako i ostatní organizace aktivní na 

trhu sociálních služeb, které chtěly posílit svou konkurenceschopnost a 

zkvalitnit profesionální úroveň organizování a poskytování svých služeb, 

zahájil i IQRS v roce 2006 aktivní politiku oficiálního zavádění personálních, 

procedurálních a provozních Standardů kvality sociálních služeb do koncepce a 

praxe svých programů. Organizace patří mezi vůbec první zaregistrované 

poskytovatele sociálních služeb v  Jihomoravském regionu. Již v květnu 2007 

obdržela registraci 3 ambulantních sociálních služeb v oblasti poradenství a 

prevence: odborného sociálního poradenství, terénních programů a 

nízkoprahových zařízení pro dětí a mládež. Právě na základě tohoto cíle začíná 

již v roce 2006 ve větším rozsahu zpracovávat různé směrnice, řády, systémy52 

a zejména metodiky poskytování svých sociálních služeb 

 

 Rok 2006 jsem vnímala jako rok, kdy organizace hlouběji pochopila 

nový kontext svého charakteru a začíná ho cíleněji řešit. Jak personální, tak 

programový, procesní i provozní rozvoj nepřetržitě vnáší nová témata k řešení. 

Pokud je rok 2005 rokem překotných změn, které poznamenaly příští charakter 

                                                 
51 s platností k 01. 07. 2006 a účinnosti od 01. 01. 2007 
52 vč. databází, organizačního serveru apod. nástrojů k zpřehlednění informačních toků 
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zkoumané organizace, rok 2006 se nese ve znamení uvědomění si potřeby 

profesionálních vědomostí a nástrojů k organizování složitého komplexu 

organizačních vztahů, procesů, potřeb i rizik, a to jak z hlediska přítomného, 

tak i z hlediska budoucího organizačního směřování a udržitelného vývoje 

(nebo rozvoje). Původní malá organizace vykazovala výrazné znaky týmové 

spolupráce, velmi dobrou úroveň přenosu informací, podílu na rozhodování. 

Lze konstatovat, že do poloviny roku 2005 „všichni v organizaci věděli a 

spolupodíleli se na všem“, tento model však již nebyl při počtu roku 2006 více 

žádoucí. Mnohé z původních silných stránek organizace se jakoby rázem 

vytratily. Bylo potřeba znova vybudovat a nastavit prvky fungujícího a 

propojeného systému, včetně práce s novými pracovníky, způsoby jejich 

efektivního integrování jak do kultury, tak i do úspěšné realizace nových 

projektových aktivit a plnění nových cílů, ve kterých organizace neměla 

žádnou předchozí zkušenost, na niž by mohla navázat. Také bylo zapotřebí 

propojit staré i nové lidi v organizaci, jejich vzájemné vztahy a tok informací 

tak, aby se organizace opět stala organizací v pravém smyslu slova: 

koordinovaným a synchronizovaným organismem, podávajícím výkon vně 

systému, poskytujícím si vzájemnou podporu uvnitř systému. 

Charakter roku 2006 začínal zřetelněji projevovat a ukazovat nové 

požadavky, které vedení organizace potřebovalo uslyšet a také pochopit 

k tomu, aby je dokázalo osvíceně a uvědoměle řešit. Právě z tohoto důvodu 

jsem vybrala  rok  2006 jako optimální pro realizaci SWOT analýzy, ohniskové 

skupiny i ankety. Předpokládala jsem, že v nejvyšší čas diagnostikuje nejvíce 

organizačních potřeb. 

 

Zpráva o činnosti za rok 2007 uvádí již celkem 1559 uživatelů, kteří 

využili přímých služeb organizace v daném roce. Tyto údaje jsou samozřejmě 

ovlivněny metodami práce, zejména jedná-li se o dlouhodobou nebo spíše 

krátkodobou práci, nicméně poukazují na logicky se zvyšující kapacitu 

organizace směrem ke klientům. Programy organizace v roce 2007 nadále 

tvoří: 

a) Program Centra komunitní a terénní sociální práce (CKTSP) 

b) Program Centra vzdělávání & Centra motivace a stimulace (CV&CMS) 

c) Program Centra zaměstnanosti (CZ) 

d) Program Antidiskriminačního centra (ADC) 
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V roce 2007 se také dále úspěšně rozvíjí nepřímá práce a kampaně, a to 

díky úspěšné a oceněné kampani „2007: Brno slaví Evropský rok rovných 

příležitostí pro všechny“ a díky mainstreamingové Akci 3 projektu CIP Equal, 

která v rámci zkoumané organizace významně přispěla k rozvoji odborné 

metodické a koncepční práce, včetně produkce spektra informačních, 

metodických i odborných publikací. V tomto roce dochází též k završení 

procesu komunitního plánování sociálních služeb města Brna v oblasti Etnické 

menšiny. Je evidentní, že tříletý proces přímé práce (od roku 2005) přináší své 

efekty i do zvyšující se odborné erudice a praxe zaměstnanců zkoumané 

organizace. Posílil jejich kompetenci přenášet praxí nabyté znalosti do více 

koncepčních témat a řešení. Rok 2007 též poprvé oficiálně deklaruje 

„systémovost“ a „komplexní přístup“ v prezentačních výstupech a manuálech 

organizace (např. Manuál modelu komplexní práce s mládeží, 2008). Zpráva o 

činnosti za rok 2007 v této souvislosti říká: „Veškeré naše služby plánujeme a 

provozujeme provázaně - aby společně komunikovali, napojovali a doplňovali 

se navzájem a tak zajišťovali synergický efekt.“ (Zpráva o činnosti IQRS, 2007: 

5). 

    

Obr. č. 6:  Struktura IQRS v roce 2007 ve vztahu k projektům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Analytická zpráva IQ Roma servis 2006 (2007: 4) 
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Síť projektových vztahů směrem k financování nosných programů a 

služeb organizace naznačuje celkově složitou, navíc v čase permanentně se 

měnící, nestabilní a nejistou situaci projektového financování vzhledem 

ke snaze organizace o pevné a stabilní nastavení programových pilířů práce.  

Vedení organizace řeší nová manažerská témata jako:  

a) jak skloubit systémovost pozic a atomizované projektové 

financování? Vedení se jeví, že systémoví pracovníci jsou pro organizaci 

efektivnější než projektoví pracovníci (např. PR manažer versus projektový PR 

manažer, pedagog vs. projektový pedagog), neboť jejich zodpovědnost je 

komplexnější a i pracovní výstupy efektivnější; 

b) jak zefektivnit procesy? V organizaci rapidně narostl počet procesů, 

na které organizace nebyla navyklá. „Pořád jsme jako organizace nezralí. Více 

se učíme na chybách, než jsme odborníci v dané pozici, kterou zastáváme. 

Pořád se cyklíme. Na jednu stranu nemáme v rolích dostatečné kompetence, 

takže si navzájem musíme pomáhat, což samozřejmě pomáhá týmově, neboť 

nejsme individua, ale jeden organismus, zároveň je to i kontraproduktivní, 

příliš energie se vydá na společně řešené věci, působí to někdy dílčí chaos i 

vyčerpání (záznam výpovědi vedoucí pracovnice, 05/2007); 

c) jak zvýšit efektivní delegování, pravomoci i odpovědnost? Vzhledem 

k tomu, že v organizaci začínají být odpovědnosti více vyjasněné, je 

delegování obecně efektivnější, přesto ne vždy ideální. Objevují se problémy 

jako: opomenutí, nedostatečná kvalita, přetížení, neschopnost zpracovat 

samostatně atp.; 

d) jak efektivně řešit velmi častá výběrová řízení, relativně vysokou 

fluktuaci?  Výběrová řízení probíhají několikrát ročně, od odborných 

klientských pozic, po pozice projektových koordinátorů, tedy jakéhosi 

středního manažmentu (zpracováno na základě zápisů Porad vedení 2007 

a neformálních rozhovorů se dvěma vedoucími představiteli organizace z roku 

04/2007). 

V roce 2007 používá organizace následující způsoby předávání 

informací: pravidelná týdenní porada vedení, pravidelné týdenní týmové 

porady (centra), ad hoc porady (tématické, projektové), klientské porady (1 x 

týden-čtrnáct dnů), celoorganizační porady (1 x 2 měsíce), celoorganizační 

týden (1x rok), nástěnky, server: celá organizace, týmy, osobní, e-mail, skype, 
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zvýhodněná sazba firemních mobilních telefonů, pevná linka, formální 

rozhovory, neformální rozhovory a akce. 

 

30. 4. 2007 jsou členskou schůzí IQRS schválené nové (celkem v řadě 

3.) stanovy organizace, následně přijaté Ministerstvem vnitra ČR dne 9. 7. 

2007. Stanovy respektují původní zaměření organizace, nedošlo ani ke změně 

ve statutárním zástupci, kterým je nadále ředitelka organizace. Došlo však 

k formálním a procedurálním změnám, které „zaručují vyšší stabilitu a 

profesionalitu neziskové organizace a zároveň zohledňují personální i 

programové rozšíření IQ Roma servisu, o.s.“53 (dle Interní korespondence 

organizace, 2007). Orgány sdružení podle nových stanov tvoří: a) členská 

schůze, b) revizní komise, c) ředitel/ka. Rada organizace byla zcela vypuštěna 

(tím pádem i pozice předsedy), nový význam v této souvislosti nabírá revizní 

komise a z pohledu nově vymezeného krizového řízení pak i zcela nově 

definovaná pozice zástupce ředitele. Úkolem Revizní komise je dohlížet na 

dodržování stanov a usnesení členské schůze; dohlížet na dodržování pravidel 

pro hospodárné nakládání s majetkem a finančními prostředky sdružení se 

zřetelem ke smluvním závazkům sdružení; dohlížet na dodržování právního 

řádu České republiky v rámci činnosti sdružení; minimálně jednou ročně 

předložit výroční členské schůzi ke schválení písemně zpracovanou revizní 

zprávu, shrnující vyhodnocení hospodaření sdružení; působit jako smírčí orgán 

při rozhodování sporů mezi jednotlivými členy nebo orgány sdružení. Pokud 

ředitel/ka sdružení nevykonává svou činnost (pro dlouhodobou nemoc, 

rezignaci, odvolání apod.) přebírá krizové řízení sdružení. Ředitel/ka je nadále 

statutárem, výkonným orgánem sdružení, tentokrát již přímo voleným a 

odvolávaným členskou schůzí, vystupuje a jedná navenek jménem sdružení. 

Písemné pověření k jednání jménem sdružení uděluje řediteli/ředitelce (místo 

původní rady) revizní komise na základě výsledků volby členské schůze. 

Ředitel/ka je za svou činnost a hospodaření přímo odpovědný/á členské schůzi. 

Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se sdružení, kromě těch, ve 

kterých rozhoduje výhradně členská schůze. Je odpovědný/á za celkový provoz 

sdružení i jeho jednotlivé provozovny, řídí a úkoluje dílčí aktivity a projektové 

týmy sdružení, přičemž tato odpovědnost je výlučná. Je odpovědný/á za výběr, 

                                                 
53 Jedná se o doslovné vyjádření IQRS v oficiálním průvodním dopise, který informoval 
relevantní subjekty o změně stanov organizace. 
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pověřování, úkolování, odvolávání a řízení zaměstnanců, dílčích týmů včetně 

dobrovolníků sdružení a za stanovení odměn/sankcí. Má podpisové právo ke 

všem smlouvám a právním závazkům sdružení. Vyhodnocuje komplexní roční 

činnost sdružení i jeho dílčí aktivity a informuje členy sdružení o činnosti 

sdružení v pravidelných půlročních písemných zprávách. Je odpovědný/á 

členské schůzi za předložení závěrečných zpráv projektů a aktivit sdružení, 

včetně jednotlivých zpráv o hospodaření za kalendářní rok. Rozhoduje o 

vstupu a výstupu sdružení do/z právnických osob, včetně uzavírání partnerství 

a aliancí; je povinen/na informovat o tomto procesu na nejbližší členské schůzi. 

Má právo svolat členskou schůzi a předkládat jí své návrhy. Zástupce 

ředitele/ředitelky sdružení je orgánem sdružení voleným a odvolávaným 

členskou schůzí na návrh ředitele/ředitelky sdružení. Členská schůze jej/ji však 

nemůže zvolit ani odvolat bez předcházejícího návrhu (souhlasu) 

ředitele/ředitelky sdružení. K zastupování v případě krátkodobé nepřítomnosti 

je oprávněn/a na základě aktuálního písemného pověření ředitelem/ředitelkou 

obsahujícího časové a věcné vymezení rozsahu zastupování. V případě 

dlouhodobé nepřítomnosti ředitele/ředitelky (přebírá operativní řízení sdružení 

ve rozsahu podle čl. 7 Stanov - krizové řízení, Stanovy organizace IQ Roma 

servis, 2007). Krizovým řízením se rozumí stav, kdy jediný statutární orgán, tj. 

ředitel/ka, nevykonává svou funkci. Stav krizového řízení nastává automaticky 

v případě, kdy ředitel/ka přestal/a vykonávat svou funkci a oprávněná 

perspektiva nečinnosti je alespoň 6 měsíců; ředitel/ka přestal/a vykonávat svou 

funkci, oprávněná perspektiva nečinnosti je kratší než 6 měsíců, ale v tomto 

období je nutné vykonat rozhodnutí, které či která podle stanov přísluší 

výhradně řediteli/ředitelce sdružení. Nutnost vykonat rozhodnutí musí v tomto 

případě vyplývat ze zákona nebo ze závazných aktuálních projektových smluv. 

Cílem krizového řízení je obnova funkce ředitele/ředitelky a řádného stavu 

sdružení (Stanovy IQ Roma servisu, 2007). Stanovy opět posilují pozici 

ředitele/ky a zavádí pozici zástupce ředitele. Trend organizace se začíná více 

přibližovat profesionální (neziskové) organizaci, s rysy obecně prospěšné 

společnosti, než dobrovolnickému občanskému sdružení. Nicméně závislost na 

kompetencích a osobnostních vlastnostech ředitele je přetrvávajícím rizikovým 

faktorem pro budoucnost organizace. 

Pracovní tým Centra komunitních terénních sociálních pracovníků 

tvořil v prvním půlletí roku 2007 celkem 12,5 zaměstnanců. Vedoucí Centra 
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vedla a koordinovala činnost 7,5 terénních sociálních pracovníků, kteří působili 

v brněnských lokalitách, a 3 pracovníků, kteří poskytovali službu ve vybraných 

městech a obcích Jihomoravského kraje. Kromě terénních sociálních 

pracovníků zde pracovala i 1 právnička, která zajišťovala právní servis pro 

klienty a také odborné konzultace pro pracovníky organizace. Služby v oblasti 

zaměstnanosti poskytovali 3 poradenští pracovníci z Centra zaměstnanosti. 

Centrum vzdělávání a Centrum motivace a stimulace zaměstnávalo v roce 2007 

celkem 10 pedagogických pracovníků (pedagogů, speciálních pedagogů, 

specialistů v oboru dramaterapie, na využití metody EEG biofeedback a 

poradenských pracovníků pro volbu školy). V oblasti nepřímé práce, tedy 

antidiskriminačních kampaní, metodicko-koncepčních, analytických a 

propagačních aktivit pracovalo 6 odborných pracovníků. Zbytek organizace 

tvořilo vedení: ředitelka, projektový manažer – zástupce ředitelky, účtárna, 

provoz a administrativa. (Zpráva o činnosti IQRS, 2007; Interní dokumentace 

mzdové účtárny, 2008). Nejvíce byla personálně obsazena přímá práce 

s celkem 25,5 zaměstnanci (z toho nejvíce 12,5 - CKTSP, 10 - CV + CMS, 3 - 

CZ) a 6 pracovníci byli řazení pod program Antidiskriminačního centra 

(ADC), kampaň ERRP ad. Zbytek pracovníku zabezpečoval chod a řízení 

organizace. Program ADC nicméně nebyl personálně ani obsahově 

stabilizovaný. Prokázala se u něj jednak závislost na projektovém financování 

a též slabá vůle pracovníků ADC převzít řídící odpovědnost nad dalším 

vývojem programu po skončení nosného projektu TF54 Přistoupení na 

nediskriminační způsoby (a projektu ke kampani ERRP 2007)55. Souběžně 

s projektovou linií postupně oslabuje i program ADC v organizaci. Z programu 

ADC se posléze stal tým a nakonec se integroval v jiných oblastech organizace 

(právní agenda CKTSP, obecné analyticko-koncepční agenda). 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Transition facility, Nros 
55 Který ale nebyl dostatečně integrovaný do programu. Šlo spíše o projektou linii TF 
Přistoupení na nediskriminační způsoby s programovou ambicí, která neuspěla zejména 
z personálních a také z finančních důvodů. 
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Graf č. 2  Grafické vyjádření organizační struktury v půlce roku 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokumentace IQ Roma servis, 2007.  

 

Rok 2007 přinesl vůbec první grafickou organizační strukturu, nově 

(díky změně ve stanovách) pozici zástupce ředitele, 4 oficiálně deklarované 

pozice vedoucích programů, pozici PR a finančního manažera. Organizační 

struktura byla navržena ad hoc, bez hlubší analýzy a stala předmětem kritiky 

jak externistů (např. formou manažerské supervize), tak i pracovníků 

organizace. Patrné jsou zejména nejasné kompetence mezi ředitelem a 

zástupcem ředitele, nejasné vazby v nepřímé práci atp. Na druhou stranu se 

stala prvním grafickým vyjádřením základních vztahů v jednotném systému 

organizace. 
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V roce 2007 dochází též k celkové revizi a konkretizaci popisů 

pracovních rolí, nastavení cyklického hodnocení pracovníků (2x ročně) a 

související nastavení individuálního plánu rozvoje pracovníků, roční reflexi 

vedoucích pracovníků, manažerskou supervizi (pouze nepravidelně pro 

vybrané vedoucí pracovníky). Od dubna 2007 začíná organizace vydávat první 

směrnice (např. směrnici pro sankci a odměny) a zpracovala provozní řád56. 

Porada vedení začíná přemýšlet nad širším systémem vnitřních předpisů 

v organizaci. Nicméně pořád schází systémová organizační směrnice 

(organizační řádu IQ Roma servisu), která by celkovou situaci kompetencí, 

vztahů atp. v organizaci sjednotila a více zpřehlednila. Porada vedení v roce 

2007 definuje, že „chybí taková celková mapa kompetencí, organizační řád 

s přehledy kompetencí pro celou organizaci, popis pracovních rolí by pak byl 

spíše zpřesňujícím dokumentem mezi vedoucím a tím pracovníkem, 

zohledňujícím i případné projektové specifika, ale zároveň plně zapadajícím do 

celkového schématu organizace“ (na základě záznamu diskuse porady vedení 

08/2007). 

 

V roce 2007 dochází také k aktualizaci strategického plánu, organizaci 

se dařilo plnit některé dřívější cíle a tak silněji pociťovala své nové rozvojové 

možnosti, které původní plán neobsahoval. Základní obsah strukturování 

Strategického plánu z roku 2006 nicméně zůstává zachován, novými prvky 

jsou zejména nové ambice a formulace v Cíli 4, například: mít velké, 

komplexní, dlouhé a navazující financování; 2010 - mít charakteristiku 

organizace s profesionálními a aktivními pracovníky, s nejlepší kvalitou metod, 

výsledků práce i organizačního řízení a efektivity procesů (svého druhu) 

založené na hodnotách a řízené myšlenkou; mít vlastní budovu, stabilní 

prostorové zázemí a stabilní pracovní jádro; být uznávaným a klíčovým 

odborníkem v oblasti integrace sociálně-vyloučených romských komunit v ČR 

s reputací o nejlepší kvalitě metod, výsledků práce i organizačního řízení a  

procesů ve svém oboru (Strategický plán IQ Roma servis 2006(8)-2010, 2008). 

Ze změn je zřejmé, že organizace prahne po silné pozici na „trhu“ ruka v ruce s 

personální, provozní i finanční stabilitou a programovou návaznosti, a to 

                                                 
56 Díky podmínce vyjádření krajského hygienika, jako nezbytného předpokladu získání 
registrace soc. služeb dle ZOSS i SPOD (Soc.-právní ochrany dětí). 
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zvláště v rizikovém kontextu velkých ESF projektů, které v organizaci skončí 

v roce 2008. 

 

Rok 2007 je ale, přes probíhající organizační změny a potenciální rizika 

a nejistoty, rokem vůbec největšího věhlasu, úspěchu a respektu organizace 

navenek. Organizace je zvána do veškerých relevantních pracovních skupin jak 

na národní, tak i regionální úrovni. V průběhu roku 2007-2008 obdržela 

organizace také několik významných cen. V roce 2007 byl na úrovni EU 

oceněn „Krém na všechny barvy kůže“ jako nejlepší antidiskriminační počin 

v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny. V roce 2008 získaly 

terénní programy IQ Roma servisu Cenu kvality, kterou každoročně vyhlašuje 

časopis Sociální péče. V rámci Ceny Olgy Havlové získala organizace 

opakovaně (2007, 2008) oficiální poděkování za vynikající realizaci projektů. 
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10. AKTUÁLNÍ DIAGNOSTIKA POTŘEB 
SLEDOVANÉ ORGANIZACE V KONTEXTU 
ZKOUMANÉHO TÉMATU 

 
Na podporu identifikace silných a slabých stránek pro 

přesnou formulaci aktuálních potřeb a závěrečných doporučení směrem k 

zefektivnění organizování ve zkoumané organizaci použiji v práci také metodu 

SWOT analýzy za léta 2006 a 2007, doplněnou o závěry řízené diskuse a 

ankety za rok 2006. Jak jsem již zmiňovala v předešlé části, rok 2006 byl 

z hlediska diagnostiky nových potřeb klíčový, integroval všechny zásadní 

změny, kterými organizace v roce 2005 prošla a které se do současné doby 

v organizaci udrželi (září 2008). Diagnostická metoda SWOT analýzy je ze 

systémového hlediska výhodná, protože se zaměřuje na celý komplex 

organizace, na jeho veškeré  relevantní projevy, vnitřní i vnější faktory, včetně 

pociťovaných nových příležitostí a hrozeb v posledních dvou letech fungování.  

Všechny zde použité diagnostické nástroje – SWOT analýzy 2006 a 

2007, ohniskovou skupinu i anketu 2006 jsem pro zkoumanou organizaci 

osobně připravila, facilitovala a následně zpracovala. Organizace IQ Roma 

servis (vedení i jednotliví zapojení pracovníci) uvítala možnost procesu 

diagnostiky a následného rozvoje formou doporučení, včetně souhlasu ke všem 

navrhovaným nástrojům.  Zveřejňuji zde rozsah záznamů informací, ke kterým 

dala organizace výslovný souhlas, ostatní informace zůstali majetkem 

zkoumané organizace pro účely interních potřeb. 

10. 1. SWOT analýzy let 2006-2007 
 

10.1.1. Metoda SWOT analýzy 
 

Hlavní metodou pro získávání diagnostických dat o aktuálním stavu a 

potřebách zkoumané organizace je metoda běžně užívaná k diagnostice 

organizace – tzv. SWOT analýza, vyvinuta Albertem Humphreym ze 

Stanfordovy univerzity. Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit fungování 

organizace, nalézt problémy nebo nové možnosti organizačního rozvoje/růstu. 

SWOT je rovněž běžnou součástí strategického (dlouhodobého) plánování 

organizací, četně využívána i v neziskovém sektoru. SWOT analýza hodnotí 
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silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky organizace, hrozby (Threats) a 

příležitosti (Opportunities) spojené s organizačním záměrem, projektem, 

strategií nebo i restrukturalizací procesů apod. Analýza spočívá v rozboru a 

hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí) a současné situace 

okolí organizace (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje 

silné a slabé stránky, ve vnějším prostředí pak hledá a klasifikuje příležitosti a 

hrozby pro organizaci. V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné 

synergie mezi silnými a slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami 

apod. Tyto synergie pak mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje 

analyzované organizace. SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro 

stanovení a optimalizaci strategie organizace, oddělení, týmu, projektu nebo 

zlepšování stávajícího stavu či procesů. Je možné se rozhodovat pro strategii 

maximalizací silných stránek – maximalizovat příležitosti;  minimalizací 

slabých stránek – maximalizovat příležitosti; maximalizací silných stránek – 

minimalizovat hrozby; minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby 

(podle Hindls R., Holman R., Hronová S. et al, 2003). Pro vyspecifikování 

jednotlivých např. silných stránek byla využitá metoda brainwritingu se 

všemi pracovníky organizace, kteří byli přítomni na celoorganizačním týdnu 

v roce 2006 a 200757. Celoorganizační SWOT analýzy byly provedeny 

s ohledem na plné zachování anonymity formou rozdání shodných post-it 

papírků a shodných černých fix. Pracovníci byli vyzváni k psaní tiskacím 

písmem, ke každé oblasti měli identifikovat vždy maximálně 2 priority /1-2/.  

Po provedení brainwritingu jsem vše roztřídila technikou kódování dle četnosti 

a relevantnosti. Následně nastupovalo kvantifikované hodnocení jednotlivých 

položek všemi zúčastněnými. Po zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých 

např. silných stránek celým týmem se témata seřadila dle důležitosti.  

10.1.2. Výstupy SWOT analýzy 2006, 2007 
 

SWOT analýzy byly uskutečněny všemi zaměstnanci vybrané 

organizace, a to v rámci teambuildingu nebo též tzv. celoorganizačního týdne58 

                                                 
57 Jedná se o několikadenní až týdenní pobyt všech pracovníků organizace obvykle v letních 
měsících, jehož úkolem je kromě evaluací, plánování a programových diskusí také posílení 
týmových vazeb mezi pracovníky napříč celou organizací. Aktivity se výjimečně neúčastní 
pouze pracovníci ze zvlášť vážných rodinných důvodů, či pracovníci nemocí. 
58 Celoorganizační týden je ve sledované organizaci pravidelnou každoroční aktivitou v rámci 
níž všichni zaměstnanci vyjíždí na cca až jeden pracovní týden mimo své brněnské pracoviště. 
Věnují se teambuildingovým aktivitám a také plánování na strategické i operační úrovni. 
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dvakrát po sobě v letních měsících let 2006 a 2007. Poskytují tak cennou 

informaci o tom, jak organizaci vnímají její pracovníci a umožňují případnou 

reflexi s odstupem času. Na SWOT analýze v roce 2006 se celkem podílelo 28 

všech přítomných zaměstnanců, jak vedoucích, tak pracovníků v přímé práci 

s klientem, včetně administrativní sekce organizace.  Na SWOT analýze v roce 

2007 se podílelo již celkem 36 všech přítomných zaměstnanců. 

Tab.  č. 5 – Výsledky SWOT analýzy organizace IQ Roma servis, léto 2006 
 

Silné stránky 

• Kvalita pracovníků 
• Profesionalita 
• Elán 
• Kreativita 
• Angažovanost 
• Pozitivní atmosféra  
• Kultura organizace 
• Schopnost psát a řídit dobré projekty 
• Ujasněné cíle a vize 

Slabé stránky 

• Nejasné kompetence - vyjasnění 
kompetencí a vztahů (vazby mezi 
pracovníky) a systém práce a 
spolupráce, systém delegování - 
konkrétní a provázané osobní listy: 
popisy pracovních rolí, 
dospecifikovat pracovní role 

• Týmové třenice 
• Nepropojenost týmů 
• Schopnosti, dovednosti  
• Zralost pracovníků 
• Mezilidské vztahy 
• Komunikace 
• Předávání informací 

Příležitosti 

• Strategické postavení a vliv 
organizace 

• Geografické a programové rozšíření 
• Nové velké projektové příležitosti, 

zejm. EU 
• Výsledky, dopady na klienty 
• Využití médií, medializace, mediální 

kampaně 

Hrozby 

• Finanční a projektový krach 
• Ztráta klientů a jejich důvěry 
• Vyčerpanost a odliv klíčových 

pracovníků (cíle, kultura, 
kompetence, psychohygiena) 

• Ztráta dobrého jména, konkurence 
• Politika, která blokuje potřeby a cíle, 

legislativní změny 
 

 
Zdroj: Interní dokumentace organizace IQ Roma servis, o. s. 
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Tab. č. 6  - Výsledky SWOT analýzy organizace IQ Roma servis, léto 2007 
 

Silné stránky 

• Tým – týmovost, vztahy, 
spolupráce, různorodost, mladý 
tým  

• Kompetence, profesionalita, 
zkušenost, Kvalita  

• Dobré jméno organizace – 
respekt, podpora institucí  

• Skupina – elán, nadšení, 
motivace, přesvědčení  

• Cíle, vize, poslání, hodnoty  
• Skupina – lidskost, solidarita, 

chuť pomáhat –Kreativita, 
inovativnost  

• Zkušenosti s psaním a realizací 
projektů - úspěšné projekty, 
potenciál  

• Flexibilita  
• Orientace na klienta – přístup, 

hledání cest  
• Vedení 
• Komplexnost a propojení 

programů  
• Zázemí, stabilita  
• Systémovost  
• Materiálové vybavení  

Slabé stránky 

• Zaměstnanci - vysoká a častá fluktuace  
• Komunikace - příliš velká organizace – 

dělení práce do týmů/center – 
nepropojenost – neznalost práce kolegů – 
brání v komplexní práci s rodinou - chaos 
v komunikaci (zdola nahoru a naopak – 
nepřesná delegace úkolů, chaos v dílčích 
procesech, organizační věci) 

• Nevhodné/ malé prostory  
• PR, malá schopnost systematicky tvořit a 

prodat výstupy z činnosti  
• Nedostatečná, malá známost organizace  
• Zvýšení prestiže cílové skupiny 
• Nezapojení majoritní společnosti do 

participace na aktivitách organizace 
• Příliš rychlý rozvoj organizace – nejasné 

kompetence pracovníků, nejasné vize 
rozvoje center, nezkušený a mladý tým, 
učení se za pochodu, nezkušenost 
vedoucích, efektivita práce (výsledky jsou 
znát až za dlouho) 

• Klienti - nedostatek smyslu pro realitu – 
nabízené aktivity neodpovídající 
potřebám/ poptávce klientů; stavění 
vlastních zájmu do popředí před 
požadavky klientů, omezené možnosti 
motivace klientů (malé zapojení klientů do 
činnosti organizace)  

• Evaluace – nedostatečná 
• Vedení lidí – „dvouhlavý“ management, 

nesystematické řízení lidských zdrojů, 
nedostatek stratégů, motivace k práci  

Příležitosti 

• Finanční zajištění do budoucna + 
nové projektové výzvy 

• Nové nápady, rozšíření působnosti 
• Změna postupů - nacházení nových 

a neotřelých způsobů práce 
v sociálně-vyloučených lokalitách 

• Posílení cílené PR strategie 
• Strategická spolupráce  
• Získání kvalitních, kreativních 

kolegů, pracovníků 
• Klienti a jejich potenciál, 

angažovanost a zapojení, zvýšit 
zaměstnanost klientů specifickými 
projekty 

• Změna životních podmínek a 
postavení klientů  

• Nové vyhovující prostory  
• Odborná koncepční a publikační 

činnost a lobbying, vliv na systém 
• Zvýšení znalostí organizace Získání 

kvalitní praxe. Systematické a 
specializované vzdělávání 

• Podnikání i v jiném směru – vliv na 
samofinancování 

Hrozby 

• Projekty - nedostatek financí, nenávaznost 
• Pracovníci  - změny pracovníků, vysoká 

fluktuace, profesionalizace & empatie, 
obava z roztříštěnosti návaznosti díky 
neustálým výměnám pracovníků, ztráta 
týmového kontextu, vyhoření, chaos 
v kompetencích, inspekce v rámci 
registrace sociálních služeb, nekvalitní 
práce 

• Klienti - nezájem o služby, nedůvěra 
              závislost na službách 

• Instituce & další NNO  - konkurence,   
              nespolupráce, nezájem institucí st. správy 
              pomluvy, negativní medializace 

• Prostory – předsudky vůči Romům  
 

Zdroj: Interní dokumentace organizace IQ Roma servis, o. s. 
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10. 2. Kontrolní diagnostické metody 
 

10.2.1. Metoda ohniskových skupin/focus groups  
 

Doplňkově použitou diagnostickou metodou získávání dat byla metoda 

ohniskových skupin (Morgan D., 2001). Metoda ohniskových skupin (focus 

groups) je metodou kvalitativního výzkumu mínění, názorů, postojů pomocí 

skupinové diskuze s vybranými skupinami osob, které v mém případě tvořily 

reprezentativní vzorek vedení a pracovníků organizace IQ Roma servis. Jde 

vlastně o formu moderované diskuse. Předností ohniskových skupin je, že 

zprostředkovávají přístup k informacím o širokém rozsahu témat, jež nemusí 

být přímo pozorovatelné, ale také zajišťují, že údaje budou okamžitě a přímo 

zacíleny na zájmy výzkumu/výzkumníka. Další z předností je uvolnění 

racionalizačních schémat a psychických zábran, diskutující snadněji odhalují 

své postoje  a způsob jednání, své myšlení a pocity v běžném životě (Hendl, J., 

2005). Většinou probíhá mezi 3-7 diskutujícími s jedním moderátorem. 

Výhodou je, že dochází  k přesnější orientaci na ohnisko výzkumu, data jsou 

rychle a relativně snadno shromážděna. Nevýhodou může být vliv výzkumníka 

na tvorbu témat a skupinová dynamika ovlivňující názory účastníků.  

Ohnisková skupina neměla předem připravenou pevnou strukturu, 

pouze základní linii pro moderování - míra strukturovanosti předmětového 

materiálu byla přizpůsobena charakteru cílové skupiny (nižší míra strukturace) 

a stejně tak byl upraven styl moderování (více nedirektivní styl) zabezpečený 

jedním výzkumníkem (žena). Délka trvání ohniskové skupiny byla 80 minut. Z 

celého průběhu skupiny byl se souhlasem účastníků pořízen audiozáznam. Před 

jejím konáním byli její účastníci v obecné rovině informováni o smyslu a účelu 

konání ohniskové skupiny. Všichni oslovení pracovníci s účastní ve skupině 

souhlasili. Všichni byly rovněž ujištěny o důvěrnosti sdělovaných informací a 

také o jejich anonymním zpracování. Záznam byl následně doslovně přepsán a 

s tímto přepisem jsem pracovala v průběhu analýzy. Vzhledem k citlivým 

vnitro-organizačním informacím jsem se s vedením organizace dohodla, že 

jeho doslovný přepis nebude součástí veřejných příloh práce.  

Skupina byla tvořená reprezentativním vzorkem zaměstnanců 

organizace, kteří jsou v různých pracovních pozicích, vč. pozic vedoucích i 

administrativních, jejich délka pracovního poměru je různě dlouhá, jedná se o 
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ženy, muže i zástupce menšin. Velikost skupiny byla celkem 6 osob - 

pracovníků zkoumané organizace. Specifické rysy této diagnostické jednotky 

se vyznačují těmito znaky: 2 muži, 3 ženy, 3 Romové (zastoupena obě pohlaví), 

2 zákládající členové, 1 vrcholový pracovník se statutární odpovědností, 1 

vedoucí programu, který je relativně nový a nezkušený ve své pozici (mj. i 

čerstvý absolvent v odborné profesi sociální práce), 1 odborný pracovník 

štábní úrovně, 1 řadový zaměstnanec administrativy, 1 odborný pracovník 

poskytující služby klientům, 1 projektový manažer, 1 nový pracovník. Z toho 2 

VŠ, 1 VOŠS, 1 SŠ, 1 SŠ bez maturity. 

Ohnisková skupina proběhla dne 09. 06. 2006 v Brně, v nerušených 

prostorech mimo pracoviště organizace, aby byla zajištěna vyšší míra 

neformálnosti pro diskutující. Základní otázkou, sledovaným cílem ohniskové 

skupiny, bylo: „definovat slabé stránky a potenciální zdroje ohrožení pro 

organizaci a určit tak nejdůležitější oblasti řešení pro její manažment“. 

 

Při analýze dat byla využita technika zachycování vzorců, témat či 

„gestaltů“ v přímých výpovědích účastníků výzkumu a technika spojování 

dílčích deskriptivních prvků do obecných kategorií a jejich interpretace. Data 

získaná metodou ohniskových skupin a ankety byla dále analyzována 

prostřednictvím otevřeného kódování (Strauss A., Corbinová J., 1999). 

Jednotlivé kroky analýzy: 

1. Identifikace prvků organizování a dalších důležitých témat v diskusi  

2. Charakteristika těchto prvků a témat na základě diskusí.  

Pro ilustraci bylo vybráno několik ukázek z jednotlivých diskusí. 

 

10.2.2. Závěry ohniskové skupiny 
 

Na základě provedené analýzy dat získaných z diskuse se skupinou 

následuje výčet diagnostikovaných témat (oblastí pro změnu) doplněný o 

ilustrativní charakteristiku.  

Ohnisková skupina z roku 2006 potvrzuje základní okruhy témat, které 

se objevují i v provedené SWOT analýze k roku 2006: 
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1.) Okruhy plánování, procesů, struktur, kompetencí a personální 

práce  

 

a) Vyjasnit kompetence a vztahy (vazby mezi pracovníky) a systém 

práce a spolupráce, systém delegování  

- konkrétní a provázané popisy pracovních rolí, konkretizace 

odpovědností, jasné předávání informací, přehledná organizační 

struktura, která umožní jasně zadávat úkoly a jasně přidělovat přímou 

zodpovědnost, jasně zadávat termíny, uplatňovat postih za nesplnění, 

realizovat efektivní delegování 

- umět řídit tým podle operačních plánů programových center i podle 

jednotné celoorganizační  strategie, která musí obsahovat systémové 

střednědobé a krátkodobé kroky  

 

„vedoucí musí umět řídit tým podle programů i podle jednotné celoorganizační  

strategie, která musí obsahovat systémové střednědobé a krátkodobé kroky, 

zatím je tato práce spíše intuitivní a o emocích, jde spíše o nekoordinované 

využívání příležitostí…“ „nehlídáme si strategickou cestu…“ 

 

„typické je nedotahování úkolů, nepřesné vymezení úkolů a nepřesný přenos 

informací…„…asi neumíme to delegování…není to prostě vyjasněné…“ 

 

b) Plánování, kontrola plnění a hodnocení 

- plánování: naučit se lépe stanovovat cíle, priority a časový harmonogram 

práce, propojené a vyhodnocované organizační a operační plány a 

individuální plány úkolů, termínovanost, konečné odpovědné osoby 

-     posílit dotahování – mít průběžnou, zpětnou kontrolu plnění 

- nastavit systematické hodnocení práce: pravidelné hodnocení a zpětná 

vazba - doporučení na rozvoj, podpora a oceňování (pravidlo 52 - 

oceňování/48 – rozvojová kritika); systém odměn a sankcí až po propuštění 

z pracovního poměru (za co, kdy, co - škála – co se k ní váže za postih 

nebo příp. odměnu, definovat spravedlivé a jednotné mantinely pro 

všechny) 
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„ Je potřeba jasně zadávat úkoly, jasně přidělovat přímou zodpovědnost, jasně 

zadávat termíny a vždy uplatňovat postih za nesplnění…no…zároveň dbát na 

zpětnou vazbu, jakože myslím…vyjasňovat problémy při plnění úkolů, to jakože 

zdůvodněné neplnění to pochopit, ale zjistit proč se úkol nedaří, pak podpořit… 

vytvořit atmosféru důvěry, kdy vím, že pokud mám problém, mohu s ním za 

svým vedoucím přijít…“ 

  

„Chybí nám v organizaci pravidelné hodnocení a zpětná vazba, vůbec 

neexistuje systém odměn a sankcí až po propuštění z pracovního 

poměru…jakože za co, kdy, nějaká škála a co se k ní prostě váže za postih nebo 

za tu odměnu…měly by se prostě definovat spravedlivé a jednotné mantinely 

pro všechny…“ 

 

c) Komunikace, týmové vztahy, ocenění, motivace, rozvíjející zpětná 

vazba, emoce v pracovních vztazích 

 

„Chybí nám takové systémy motivace, které by více nakopávali pracovníky.“ 

 

„Pořád chybí motivační aspekty vedoucích vůči pracovníkům, pochvala a 

ocenění, jak nám říkala paní T. to pravidlo, to ocenění a  pochvala pro pocit 

jistoty a bezpečí, těch 52% myslím  a ta rozvíjející kritická zpětná vazba 

42%...nebo tak…to nedává sice 100%...ale tak nějak.“ 

 

„Stále neumíme dostatečně poskytnou přímou zpětnou vazbu k jednání, 

chování, ale teda ani umět ji přijmout…“ 

 

„Nejsme schopni si přímo vytknout věci, pak jakoby bují kuloární šum a přenos 

mezi ostatními kolegy, rozmazávání, já bych to nazvala syndromem 

tzv.„falešného kamarádství“…“ 

 

„Do práce vnášíme zbytečné emoce, myslím, že právě ony pak do práce přináší 

konflikty, rozbroje, rozmrzelost, chybějící morálku a motivaci, tenze až 

averze…“ 
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d) Posilování a profesionalizace manažerských struktur a 

kompetencí, aspekt vedení vs. řízení, aspekt vize (aktivizmu) 

 

„v rámci manažerských struktur chybí minimálně jedna silná osobnost navíc, 

jakýsi expert i tahoun v jednom, takový důvtipný a osvícený aktivista…je nás 

málo a nemáme úplně na to…asi…snažíme se…“ 

 

 „já se obávám, že je u nás nutná fakt silná profesionalizace manažerských 

kompetencí, asi vzdělávání, ale tedy určitě i to sebevzdělávání…toto vidím jako 

u nás fakt nedokonalé, nesystematické…“ 

 

„je nezbytné posilovat přirozený, ale již zralý manažment směrem k vedení lidí 

a nikoli k řízení lidí…je to asi dáno osobnostmi, jejich nastavením…zejména 

potřebné je toto u nových týmů jako naši  pedagogové a další noví…“ 

 

„vize, finální cíle mají být ta aktivní hnací síla nikoli ty projektové 

metodologie, ty pak spíše jako jakási pasivní, pomocná hnací síla…jako 

technologie provedení“ 

 

„vyhasíná nám aktivismus, hnací síla uvnitř sdružení…“ 

 

„vedoucí musí umět dávat impulsy k naplňování poslání…“ 

 

„musíme se taky naučit brát roli vedoucího, manažera vážně a odpovědně, jak 

ztotožněním uvnitř role tak i vyzařováním a prezentováním té role navenek a 

nemít s ní jako neustálý vnitřní konflikt,…možná pak budeme i důslednější…“ 

 

 „chceme být kamarádští…chybí nám důslednost…“ 

 

„…není vyhodnocený posun v roli, v čem jsem, v čem je jako vedoucí 

kompetentnější v roli než byl jako před 6ti měsíci a podobně…jako jestli vůbec 

existuje jakýsi proces zrání a jeho ovoce...nebo je to jen intuice a náhoda …“ 
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2.) Profesionální finanční management a stabilita organizace 

- překlenovací období v projektech – cash-flow výkyvy 

- role finančního manažera a příp. fundraisera 

- potřeba systému možných půjček a generace volných zdrojů 

 

„Problémem je to překlenovací období v projektech, ty tzv. cash-flow výkyvy. 

Ona neexistuje jednotná organizační strategie na tyto krizové okamžiky a ani 

jednotná týmová strategie spolupráce v takovýchto situacích…otázka je zda je 

to vůbec možné a jak vlastně nejlépe na to…“ 

 

Mimo kontext zkoumaného tématu vyzvedla ohnisková skupina též, ale 

v menší míře, i oblasti PR a potřebu permanentního zlepšování v oblasti přímé 

klientské práce: 

3.) Systematická propagace a PR (Public relations), včetně prezentace 

evaluací, výsledků 

4.) Klientské - průběhové téma: permanentní zlepšování práce s klientem, 

zapojení a motivace klientů  

 

10.2.3. Anketa 

 

Doplňkově (pro kontrolu závěrů) jsem v roce 2006 formou otevřených 

otázek, na které jsem žádala volné písemné odpovědi, položila všem 

pracovníkům organizace 3 dotazy: 

 

1. Co je pro Vás ve Vaší práci největší brzdou/překážkou? 

2. Co vašemu oddělení v rámci organizace nejvíce brzdí (stabilně) podávat 

kvalitní pracovní výkon? 

3. Proč? Kde vidíte důvody tohoto stavu? 

 

Na tyto dotazy odpovídali pracovníci anonymně, za použití tiskacího písma a 

černé propisky. Své odpovědi následně házeli do tmavého pytle. 
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Závěry ankety  

Výsledkem zpracované kontrolní ankety jsou následující okruhy témat: 

1. Plánování a stanovování priorit 

- potřeba naučit se stanovovat si cíle, priority a časový harmonogram práce  

„mít přehledné organizační a operační plány, které odkazují na individuální 

plány úkolů a dát si tak např. větší pozor na nakupení školení…“ 

2. Průběžná, zpětná kontrola 

3. Vyjasněné kompetence a vztahy (vazby mezi pracovníky), systém práce a 

spolupráce, systém delegování  

- konkrétní a provázané popisy pracovních rolí, potřeba dospecifikovat 

pracovní role 

- vyjasnit odpovědnost „definovat konečné odpovědné osoby“ a také „nebát se 

nést odpovědnost“ 

4. Předávání informací  

5. Týmové vztahy, vzájemná podpora a ocenění na úrovni kolegů, vedení, 

mezi týmy. Dominantní kolegové jsou volání k podpoře méně dominantních.  
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11. ZÁVĚRY VÝZKUMU A SOUVISEJÍCÍ 
DOPORUČENÍ 

 

11.1. Shrnutí závěrů stavu organizování a diagnostiky potřeb 
 

Na základě výsledků zúčastněného pozorování a analýzy dokumentů a 

diagnostických nástrojů mohu konstatovat, že organizace IQ Roma servis je od 

roku 2003 v životním cyklu růstu a má vlastnosti systému s mnohorozměrnými 

vztahy a procesy, které potřebuje efektivně propojovat.  

Úspěch organizace v klíčovém roce 2003 je zejména výsledkem 

úspěšného osamostatnění se od Drom, romského střediska spojeného s vnitřní 

transformací orgánů organizace ruka v ruce s funkční skladbou pracovníků té 

doby, tedy osobnostních faktorů (potenciálu lidských zdrojů) kombinovaných 

se silnými strategickými ambicemi organizace. Relativně nezávislá role 

ředitele/ky, jakožto Radou jmenovaného statutárního zástupce s velmi 

vysokými kompetencemi, umožnila široký operativní prostor a vysokou míru 

flexibility organizace, což v dané době rozhodně pomohlo jejímu 

dynamickému rozvoji. Zároveň je však tato role kvůli velké závislosti na 

osobnosti ředitele/ky a postupujícímu zpasivnění jiných odpovědných orgánů 

organizace z hlediska budoucnosti riziková. Úspěch organizace významnou 

mírou ovlivnil také ESF, zejména projektový úspěch organizace v Iniciativě 

CIP Equal na konci roku 2004. Tento fakt se stal v dalších letech určujícím pro 

hlavní změny v oblasti organizování práce. Kromě programového rozšíření a 

zcela nových programů (nových aktivit v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a 

mainstreamingu) a strategických partnerství59 (ČR, EU) přinesl značný 

personální a provozní boom. Organizace však dostatečně nedomyslela 

důsledky tohoto úspěchu a dodnes se s jeho dopady vypořádává. Velký projekt 

CIP Equal transformoval malou organizaci v organizaci velkou a odhalil její 

manažerskou nepřipravenost. Roky 2005 a 2006 jsou ve znamení překotného 

nárůstu počtu pracovníků. Objevují se veškeré s tím související problémy: 

integrace nových pracovníků do původního malého a semknutého pracovního 

jádra, potřeba zcela nového nastavení komunikačních a týmových vazeb, nová 

administrativní a provozní pravidla spojena s přechodem malé organizace na 

                                                 
59 Za zmínku zde stojí strategická bezúročná překlenovací půjčka na vykrytí cash-flow projektu 
od partnera JMK. 
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organizaci velkou, vysoká fluktuace, složitá dělba úvazků vzhledem k tzv. 

kofinanční střediskům, zvyšující se nároky na manažment i finanční 

manažment, zesilující odpovědnost i hrozba finanční udržitelnosti apod. 

Hektičnost a rychlost změn přináší sílící potřebu systematizace a formalizace, 

jinak organizaci hrozí chaos a nespokojenost pracovníků. Paralelně nový ZOSS 

zásadně ovlivnil míru a kvalitu formalizace pracovních postupů v organizaci a 

nastartoval proces systémové tvorby vnitro-organizačních pravidel. Organizace 

také začíná deklarovat dlouhodobé programové linie ve formě tzv. 

programových center (CKTSP, CZ, CV a CMS, ADC), která vznikají 

v souvislosti s většími úspěšnými projekty a snaží se fungovat jakoby „nad 

projektový rámec“, tématicky do sebe integrovat relevantní spektrum dílčích 

projektů. Ne všechny programové linie vzhledem k ukončení původního 

finančního zdroje a nízké motivaci zaměstnanců však přetrvají. Toto 

pozorování vede k několika doporučujícím postřehům, jak z projektů vystavět 

programy, která předestírám v další části práce. Rok 2007 volá po vyjasnění 

plánování a kompetencí na všech úrovních, včetně vyjasnění role středního 

manažmentu vůči manažmentu vrcholovému, vyjasnění rolí i v rámci 

vrcholového manažmentu (objevuje se v první organizační struktuře i praxi tzv. 

„syndrom dvouhlavosti“ ředitele a zástupce ředitele).  

V letech 2003-2007 lze tedy sledovat přerod organizace z organizace 

malé, laické, aktivistické, s velkou odvahou a sebevědomím, do organizace 

velké, profesionální, uvědomělé, s velkou zodpovědností a zvyšující se 

opatrností. Konstatuji, že organizace přešla ze stádia neuvědomělé neznalosti 

do stádia uvědomělé neznalosti až k současnému stádiu snahy o nabytí znalostí 

a efektivních řešení nejen v oblasti organizování práce. 

 

Optikou zvoleného tématu poukazuje SWOT analýza roku 2006 

jednoznačně na nejasnost až chaos ve vzájemných vztazích a kompetencích, což 

ukazuje na akutní potřebu změny a zlepšení systému organizace práce, resp. 

jeho celkového nastavení. Další projevy jsou dle mého názoru právě symptomy 

výše uvedeného – týmové třenice a nepropojenost týmů, nedostatky 

v předávání informací a komunikaci. Je zřejmé, že organizace, která byla 

doposud naopak hrdá na svou velice dobrou úroveň týmové spolupráce, 

neočekávala, že celkový rozvoj povede k oslabení právě výše zmíněného. 

Zhoršený komunikační přenos je jistě způsobený i faktem, že mnoho tváří je 
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v organizací zcela nových, tedy kromě funkčních a efektivních formálních 

vazeb chybí i vazby neformální. Přestože pracovníci řadí mezi slabé stránky 

mezilidské vztahy a týmové třenice, poukazuje to spíše na problémy způsobené 

neefektivní komunikací a nedostatky v předávaní informací právě díky 

nejasným kompetencím a systému práci v organizaci vzhledem k počtu nových 

kolegů. Mezi silné stránky totiž organizace zřetelně a s vysokým bodovým 

skóre řadí vesměs pozitivní vlastnosti pracovníků i pozitivní atmosféru a 

kulturu organizace. Na velký počet nových kolegů, bez dřívější odborné 

zkušenosti, poukazují okruhy identifikované jako slabé stránky, a to - 

schopnosti, dovednosti, zralost. Opačně zas kvalita i profesionalita, elán i 

kreativita atp. se objevují vesměs jako silné stránky, což mimochodem 

potvrzuje mou domněnku uváděnou i v teoretické části, že NNO má lidi 

obecně vzato kompetentní, vzdělané, formálně schopné, ale vesměs málo 

odborně a oborově zkušené a pracovně „nezralé“60. Z hlediska zvoleného 

tématu je naopak jednoznačnou výhodou, že mezi silné stránky organizace 

patří právě ujasněné cíle a vize, což je, jak zdůvodňuji i  v teoretické části, 

klíčovým jádrem k budování dobré organizace práce a organizačního 

systému. Jako silná stránka je paradoxně poprvé také zmíněna stabilita, zázemí 

(vč. materiálového, což může zvyšovat dojem „stabilnosti“) a systémovost, 

zejména ve smyslu komplexnosti a propojenosti programů pro klienty. Na tyto 

stránky je mezi pracovníky zřejmě rozporuplný náhled. Je nicméně evidentní, 

že největší strach má organizace z projektové a finanční nestability a jako 

významnou hrozbu uvádí i vyčerpanost a odliv klíčových pracovníků. 

Klíčovými pracovníky organizace rozumí v roce 2006 „…původní pracovní 

jádro organizace, které nese největší díl zodpovědnosti na organizačním 

úspěchu a i tu největší míru péče o náš vývoj a také teď nově i ti 

nejangažovanější noví kolegové, kteří mají jak dobře míněnou starost, tak i 

znalost a dobře se chytli, jakoby zapadli…“ (cit. odpovědi z rozhovoru 

vzešlého z brainstormingu s pracovníky nad výsledky SWOT analýzy 2006). 

Rozhovor potvrzuje, že obava z odlivu je spojena s uvědoměním si klíčových 

oblastí, na kterých organizace musí zapracovat a bude pravděpodobně 

vyžadovat jak odborné , tak i osobní nasazení aktérů. Zřejmá je rovněž ambice 

organizace na další rozvoj jak geografický, tak programový a snaha o celkové 

posílení jejího vlivu na „trhu“, s využitím svých schopností a zkušeností 

                                                 
60 Týká se i pracovních očekávání, morálky, disciplíny atp. 
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s psaním jmenovitě EU projektů, které organizace považuje na velkou 

příležitost, stimul k využití a ukazuje se, že je relativně sebevědomá ve svých 

schopnostech v této oblasti. Uvidíme, zda a jak obstojí v dalším 

programovacím období 2007-2013 a jak se vypořádá s fází ukončení velkého 

projektu CIP Equal v kontextu další projektové a programové návaznosti. 

 

Z uskutečněných kontrolních diagnostických nástrojů ve shodě 

s výsledky SWOT analýzy 2006 vyplývá, že pracovníci zkoumané organizace 

považují za nejvíce potřebné vyjasnění a zpřehlednění kompetencí a 

vzájemných vztahů, posílení oblasti plánování a priorit, předávání informací, 

kontroly a zpětné vazby. Také mají zájem posílit rozvíjející a podporující 

týmové vztahy napříč organizací a podpořit tak zejména integraci nových a 

méně dominantních pracovníků do „organizačního jádra“. Hledání míry mezi 

neformálností a formálností organizačních vztahů je také příznačné pro tuto 

dobu přerodu z malé organizace „kamarádů“ se silným osobním zaujetím a 

pevnými vztahy do velké organizace „profesionálů“, kde nemusí být nutně 

všechny osobnosti ve vzájemné blízkosti a sympatii. Vzhledem k potřebám a 

cílům organizace je však potřeba naučit se sžít s různými osobnostmi, které 

však také jsou zdrojem různých cenných kompetencí a schopností. 

Diskuse rovněž poukázala na shodné problémy a atributy prostředí, 

které je nutné je brát při plánování organizačního systému i jeho změn v potaz. 

Zejména doporučuje posílit: kompetence v oblasti celo-organizačního 

finančního managementu a dovednost činit preventivní opatření (např. systém 

možných půjček a kompetence ke generaci volných zdrojů) pro překlenovací 

období v projektech, které způsobují výkyvy cash-flow organizace a celkově ji 

nejen destabilizují, ale uvádí do vážné personální i provozní krize.  Na kontext 

permanentních změn v organizaci poukazuje potřeba lepšího plánování a 

vytyčování priorit v organizaci. Oblast plánování má zřejmou souvislost i s 

možnostmi a způsoby organizování práce a času.  

 

Z pohledu zvoleného tématu poukazuje SWOT analýza roku 2007 nově 

na výrazný fenomén fluktuace a neuspokojivou komunikaci v příliš veliké 

organizaci. Přílišné dělení práce do dílčích týmů a center brání pracovníkům 

v komplexní práci s rodinou. Vadí jim nepropojenost a obecná neznalost práce 

jejich kolegů, objevující se chaos v komunikaci (zdola nahoru a naopak – 
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nepřesná delegace úkolů, chaos v dílčích procesech, organizačních věcech). 

V slabých stránkách se standardně objevuje také negativní reflexe rychlého 

rozvoje organizace, který dle názoru pracovníků způsobuje nejasné 

kompetence pracovníků, nejasné vize rozvoje (nově etablovaných) center, 

zesilování nezkušenosti a mládí týmu, syndrom učení se za pochodu a 

nezkušenost vedoucích, zejména na úrovni středního manažmentu. Pracovníci, 

díky neustálým výměnám kolegů a vysoké fluktuaci, taktéž vyjadřují obavu ze 

ztráty návaznosti, ztráty týmového kontextu, vyhoření, chaosu v kompetencích.  

Jako největší příležitost (i hrozba zároveň) se opět ukazuje finanční 

zajištění do budoucna, navazující projekty, ale i nové nápady a rozšíření 

působnosti. Nezajištěné financování je vůbec největší hrozbou organizace. 

Přetrvávající nejistota a potřeba přežití v kontextu permanentních změn 

zesiluje tendenci organizace k nárazovitosti a hektičnosti řešení a úkolů na 

úkor stabilního dlouhodobého plánování. Jako příležitost je definovaná také 

oblast zvyšování znalostí organizace a možnosti samofinancování. 

 

Jako užitečné pro udržení a další zlepšování se jeví nastavení kultury 

organizace, elán, kreativita, angažovanost, kompetence pracovníků, vyjasněná 

vize, poslání a cíle (přestože je poptávka po rozpracovanějších plánech a 

prioritách k jejich naplňování v čase), snaha identifikovat a pracovat se slabými 

stránkami, úspěšné projekty, schopnost tvořit a psát dobré projekty, dobré 

jméno, orientace na potřeby klienta a flexibilita organizace v tomto směru. 

 

Procesy permanentního zlepšování jsou součástí kultury organizace a 

zkoumaná organizace vykazuje rysy učící se organizace. Vzhledem k tomu, že 

organizace od let 2003-2007 zvládla několik významných změn a problémů, 

lze se domnívat, že organizace má kompetence pro řízení změn a jde o 

organizaci vysoce flexibilní. Také personální obsazení se jeví jako dobrý 

základ pro současné i budoucí výzvy, obecně je personál charakterizovaný jako 

kvalitní a angažovaný a je patrna snaha o profesionalizaci.  

Na základě teoretických rešerší lze dovozovat, že vyjasněné 

kompetence, vyjasněný systém práce a spolupráce (vztahy a vazby mezi 

pracovníky) zefektivní procesy delegování a bude mít vliv jak na lepší 

předávání informací, tak i efektivnější kontrolu práce jednotlivců v organizaci. 
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Tato změna může také pozitivně přispět ke zlepšení týmových vztahů a 

komunikace uvnitř organizace.  

 11.2. Doporučení změn do organizační praxe IQ Roma servis 
 

Mezi nejzásadnější okruhy problémů, dotýkajících se oblasti 

systémového organizování  práce, které jsem diagnostikovala u zkoumaného 

občanského sdružení IQ Roma servis, o. s., patří zejména potřeba: 

- snížit „nesystematičnost“ organizace 

- vyjasnit vzájemné kompetence a vztahy (vazby mezi pracovníky), systém 

práce a spolupráce 

- definovat, vyjasnit a zpřesnit vzájemné i individuální odpovědnosti a 

pravomoci 

- zlepšit procesy delegování a kontroly plnění 

- lépe plánovat a koordinovat úkoly pracovníků, s ohledem na 

nejvýznamnější priority  i s ohledem na reálné časové zatížení pracovníků 

- snížit „dohady a neshody“ v rámci vrcholového managementu 

- vyjasnit vzájemné vztahy na úrovni vrcholového vedení a určit kdo vlastně 

kam spadá 

- vyjasnit  roli  středního  managementu – zejména  ve  vztahu  

k vrcholovému managementu a zvýšit tak míru jejich rozhodnosti 

- připravovat a rozvíjet pracovníky, do vedoucích nebo jinak strategických či 

odpovědných pozic, zvýšit zapojení pracovníků do rozhodovacích procesů 

- snížit vysokou  závislost  pozice  a  osobnosti     

- více stabilizovat „ procesy ,role a kompetence„ v programech i celé 

organizaci 

 

Na základě výše uvedených výsledků se domnívám se, že IQ Roma 

servis potřebuje v první řadě navržení opatření směrujících zejména k: 

-  zpřehlednění a zjednodušení nastavení systému programů a systému 

jejich  řízení, včetně souvisejícího posilování a budování manažerských 

struktur 

-  systémovému nastavení organizace práce, vzájemných vztahů a 

kompetencí z úrovně celé organizace – kodifikované v základním 

organizačním řádu 
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Tyto změny patří k nejaktuálnějším organizačním potřebám, jsou 

meziročně opakovaně diagnostikovány.  Dopady těchto změn přinesou 

optimalizaci využití zdrojů zkoumané organizace, tedy zlepšení její technické, 

procedurální výkonnosti i celkové spokojenosti zaměstnanců. 

11.2.1. Posilování a budování manažerských struktur 

 

Přesto, že to může znít banálně, právě lidé, tvoří výkonnostní potenciál 

organizace, jak shodně říká i Drucker P., F. (2007), kterého cituji v teoretické 

části. Vzhledem ke skokové změně je pro organizaci typická nezralost nebo 

celková nepřítomnost manažerských struktur a prozatím relativně nízké řídící 

kompetence stávajících vedoucích pracovníků IQRS. 

Organizace potřebuje připravovat zejména struktury pro střední 

manažment. Jak potvrzuje teoretická část, osobnost vedoucího pracovníka je 

klíčová a proto vysoce riziková (srovnej Vysušil J., 1999). Organizaci také 

hrozí přílišná přetíženost stávajících pracovníků na vyšších pozicích. Kvalitní 

manažerské struktury pomůžou mj. také zmírnit vysokou míru fluktuace 

pracovníků a přispějí k lepší vnitřní integraci a stabilizaci pracovníků 

v organizaci i možnosti organizace lépe využít jejich rozvinutých odborných 

kompetencí  a zkušeností v čase. Doporučuji proto: 

- zaměřit se na postupné systematické zvyšování manažerských kompetencí 

vedoucích pracovníků v IQRS - systematický rozvoj a vzdělávání 

pracovníků v souladu s vývojovými potřebami organizace a individuálním 

plánem rozvoje jejich lidí (plány četby, manažerská školení v rámci jejich 

individuálního plánu rozvoje atp.), i ve smyslu vedení, tedy dovednosti 

předat vizi, poslání a pracovní elán; 

- identifikovat řídící a jiný rozvojový potenciál u stávajících zaměstnanců 

organizace, včetně nově příchozích; 

- vyjasnění role středního manažmentu a jeho kompetencí směrem 

k vrcholovému manažmentu a celkové zpřehlednění těchto vztahů 

v organizaci; 

- koncepci jednotných organizačních pravidel (směrnice), která sjednotí 

postup při výběrových řízeních a následné kroky po přijetí pracovníka do 

práce; 

- ve spolupráci s právníky a vedoucími organizace nastavení dalších 

relevantních vnitřních předpisů, které sjednocují a zpřehledňují procesy 
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související s lidmi v organizaci, jako je: pracovní řád, mzdový prémiový a 

sankční řád, směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, směrnice 

k práci s dobrovolníky, stážisty, směrnice ke vzdělávání a rozvoji 

zaměstnanců, k hodnocení práce a k mimořádným odměnám atd.; 

- pro posílení zájmu vhodných kandidátů na pracovní pozice, kteří by kromě 

odborných kompetencí uměly sdílet vizi a poslání také doporučuji nastavit 

koncepci PR strategie pro nábor nových zaměstnanců IQRS (např. webový 

odkaz na volná místa, graficky zajímavé plakáty na studijních odděleních, 

spolupráce s relevantními kulturními a společenskými akcemi, výstavy na 

univerzitách apod.). 

 

11.2.2. Zpřehlednění a zjednodušení nastavení systému programů a 

systému jejich řízení 

 

Na základě pozorování zkoumané organizace v čase vyvozuji 

následující pravidla, která jsou dle mého názoru určující proto, aby se 

z projektu stal program: 

- aktivity projektu musí vést k naplnění strategických cílů organizace, 

obsah a cíl projektu musí souznít s vizí a posláním organizace, přispívat 

k jejímu naplňování a vedení organizace mu musí alespoň zčásti 

odborně rozumět (tj. musí být napojený jak na „osobní nasazení“, 

„vnitřní elán“ organizace, tak i na a odbornou kompetentnost 

organizace); 

- musí být z vnějšího prostředí potřebné, od klientů žádané - musí 

existovat jasná a smysluplná poptávka, která je nenaplněná, nebo je 

naplňována nedostatečně (nebo nekvalitně atp. vzhledem ke 

konkurenci); 

- organizace musí být v pilotním (pionýrském) projektu úspěšná a pokud 

možno, musí být tento fakt vnímaný i vně organizace, zejména donory 

(motivace, sebedůvěra, vyšší pravděpodobnost opakovaného 

financování); organizace jako celek (systém) musí vnímat potřebu 

aktivity udržet dále; 
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- musí existovat kompetentní a ochotný (motivovaný) personál k jeho 

realizaci (nejlépe v organizaci, z rozvojového hlediska také dostupný na 

trhu práce); 

- klíčová je také osobnost role projektového vedoucího, který má vliv na 

motivaci členů projektového týmu, kvalitu jejich současné práce i jejich 

budoucí strategie rozvoje ; 

- musí být podpora a zájem ze strany vrcholového manažmentu (potažmo 

i členů a vedoucích představitelů organizace); 

- musí existovat potenciální zdroje k dalšímu navazujícímu nebo 

rozšiřujícímu financování (organizace se musí umět tímto směrem také 

prezentovat, musí být „známá“, mít zde „dobré jméno“);  

- musí být respektovány základní principy systémové organizace práce 

při integrování „nového programu/projektu“ do vnitřního organizačního 

systému, nastavování vzájemných komunikačních aj. procesů a vztahů; 

- organizace musí zvládat manažment změn, multi-projektové a multi-

střediskové finanční řízení (jejich systémovou provázanost) a umět své 

týmy vést a rozvíjet, nikoli jen „řídit“, aby měli zájem a chuť v náročné 

práci i podmínkách pokračovat a přebírat na sebe nové zodpoěvdnosti. 

 

SWOT analýza odhalila, že přílišné dělení práce do dílčích týmů a 

center brání pracovníkům v komplexní práci s rodinou (například program 

Centra zaměstnanosti se v praxi začal blížit více sociální práci než pracovní 

agentuře, sílila potřeba integrovat ho do jednotného systému práce). Množství 

projektů a týmů zvyšuje chaos v organizaci, jejich budoucnost je sporná. 

Pro zjednodušení a zvýšení jak stability nosných programů, tak 

dostatečné vnitřní flexibility jejich aktivit doporučuji, aby organizace spíše 

zjednodušila strukturu svých dlouhodobých programů, např. na dva základní 

programy v oblasti sociální a pedagogické práce. Linie nepřímé (metodické, 

koncepční a PR) práce je ze systémového hlediska žádoucí, nemusí být ovšem 

stabilně stoprocentně v organizaci přítomná. Podrobněji tento návrh představuji 

v Příloze č. 1. 
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 Graf č. 3: Návrh nového organizačně-programového schématu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokumentace organizace. Zpracoval administrativní pracovník 

IQ Roma servisu na základě instrukcí autorky.  

 

Program pedagogický ať zahrnuje: 

a) Centrum vzdělávání 

b) Centrum motivace a stimulace 

c) do budoucna např. jiné aktivity jako Centrum prevence pro mládež (v 

souladu se Strategickým plánem organizace 2006 (08) – 2010 pro 

oddělení problematiky sociálně-patologických jevů od problematiky 

osobního rozvoje a vzdělávání) 

Program sociální ať zahrnuje: 

a) CKTSP Brno, CKTSP JMK – terénní program 

b) CP&Z (CPZ) – Centrum poradenství a zaměstnanosti: Hybešova, Cejl 

- odborné soc. poradenství 

- pracovní poradenství a služby zaměstnanosti 

- bezplatné právní poradenství (a asistence/zast.) 

- ochrana proti diskriminaci (ad oddělení)  

 

Od tohoto nastavení pak doporučuji nově odvodit specifičtější 

organizační strukturu (viz níže). 

Vzhledem k měnícím se podmínkám však zároveň doporučuji, aby 

rozdělení programu do aktuálních center, oddělení a provozoven nebylo fixní 
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součástí dlouhodobě koncipovaného organizačního systému, organizačního 

řádu (pouze návodní informací), ale zůstalo otevřené změnám a stanovovala ho 

ředitel/ka svým písemným rozhodnutím. 

Programové změny je samozřejmě nutné komunikovat jak 

s jednotlivými vedoucími programových center (včetně vyjasnění vize, 

výhledu práce programů na obrodí 2008-09 atd.), tak s pracovníky všech 

stávajících různorodých týmů a projektů. 

 

11.2.3. Systémové nastavení organizace práce, vztahů a kompetencí 
z úrovně celé organizace 

 

Za základní pilíř změny ovšem považuji zavedení systémového 

dokumentu, jehož funkci by plnil oficiální, dobře propracovaný a jasný 

organizační řád. Organizační řád by z jedné, a to nejvyšší úrovně, definoval 

systémové nastavení organizace práce, vztahů a kompetencí. V roce 2007, přes 

veškeré vývojové změny, totiž organizace stále nemá definovaný organizační 

řád a systematizované vnitřní předpisy. Není nikde popsaná struktura vedení 

z úrovně pracovně-právní (tedy nikoli z úrovně orgánů sdružení jak je definují 

Stanovy), ani např. vyjasněné vzájemné vztahy a kompetence na úrovni vedení. 

Role a vztahy na úrovni vedení se přitom jeví jako konfliktní, do těchto vztahů 

také nepřehledně zasahují kompetence např. projektových manažerů nebo 

vrcholového vedení. Nejsou jednoznačně nastavené ani potřebné systémové 

pozice, jako je pozice finančního manažera, který by měl v kompetenci mj. 

celo-organizační, nikoli jen „projektové“ strategie a řešení cash-flow. 

Jak uvádím v teoretické části práce, poslání a „konečný úkol“ 

organizace určuje její strategii a strategie zas určuje strukturu organizace, čili 

navržení organizačního řádu musí být v každé organizaci vždy 

individualizované. Zároveň také flexibilní, tedy otevřené dynamice měnícího 

se prostředí a permanentnímu zlepšování. Silnou stránkou zkoumané 

organizace je její ujasněná vize a cíle, které sleduje. Je ovšem pravdou, že 

rozvoj jí přináší vždy nové možnosti a ona musí logicky čelit novým cílům a 

rozhodovat se, kam a zda je zařadí. Charakteristickou je v této oblasti velmi 

brzká aktualizace strategického plánu organizace již v roce 2007, jen rok poté, 

co organizace dokončila první strategický plán pro 2006-2010. Struktury 

organizace nebyly a dodnes nejsou dostatečně připraveny na růstovou tendenci 
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organizace. To považuji za rizikové jak pro současný stav, tak v kontextu 

dalšího programového a regionálního rozšiřování, které si organizace ukládá ve 

svém aktualizovaném Strategickém plánu 2006 (08) - 2010. Proto doporučuji 

takové nastavení struktur a organizačního systému, které by mělo funkci 

„houby“, bylo by schopno flexibilně zvyšovat (rozvojový trend), vzhledem 

k nestabilnímu financování případně i snižovat personální stavy organizace a 

přesto zachovat jistou míru vnitřní přehlednosti a funkčnosti vztahů.  

Organizační řád by se také měl stát hlavním předpisem a nosným 

pilířem jednotného systému souvisejících vnitřních předpisů organizace 

(pracovní řád, mzdový prémiový a sankční řád, směrnice k bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, směrnice k práci s dobrovolníky, stážisty, směrnice ke 

vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, k hodnocení práce a k mimořádným 

odměnám atd.). Ne naopak, jak je tomu doposud, že předpisy jsou 

zpracovávány dle kontrolní potřeby ad hoc, nesystémově a bez vzájemné 

souvztažnosti. Sjednotí také používanou terminologii užívanou v následujících 

předpisech organizace, což zpřesní informační sdělení v organizaci.   

V  Příloze č. 2, která je součásti přílohové části práce, jsem na základě 

závěrů analýzy a diagnostiky zpracovala návrh znění pro Organizační řád 

zkoumané organizace otevřený k dalšímu připomínkování a změnám. Níže 

popisuji některé relevantní návrhy. 

Pro vymezení kompetencí z úrovně vedení doporučuji, aby organizační 

uspořádání sledované organizace jasně rozlišilo úroveň orgánů občanského 

sdružení, kterou upravují Stanovy organizace, a úroveň výkonnou. Dle mého 

názoru by právě úroveň výkonnou měl nově jasně a přehledně upravovat 

Organizační řád, který organizace potřebuje zpracovat.  

Navrhovaný organizační řád definuje (viz Příloha č. 2): 

- jaké je poslání a cíle organizace a deklaruje na základě čeho je rozděleno 

základní organizační uspořádání vztahů - programové linie (sociální a 

pedagogická linie) a specializované útvary jak pro odbornou nepřímou práci, 

tak k zajištění chodu organizace; 

- v rámci tzv. ústředí nově nastavuje některé hlavní služby a procesy, a to 

včetně těch, které zajišťují chod organizace (již nedělají všichni všechno a je 

více zřejmé, kdo má kterou oblast na starost a odpovědnost); 
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- vymezuje kdo tvoří vrcholové vedení a vedoucí pracovníky organizace vůbec, 

jejich vzájemné úrovně a kompetence (Ředitel/ka, Zástupce/zástupkyně 

ředitele/ředitelky, Vedení organizace, Finanční manažer/ka, Vedoucí 

programového úseku a jejich zástupci, Vedoucí zaměstnanci), včetně základní 

úrovně jejich komunikace (porada vedení);                                                                               

- všem jasně a přesně definuje jejich roli v organizaci a napomáhá tím k  

povědomí všech o tom, kdo co v organizaci dělá, zpřehledňuje kdo se komu 

zodpovídá (definuje osobu nadřízeného), zpřehledňuje, kdo a o čem rozhoduje 

(Vedení, Ústředí organizace, Programy a vymezuje jim základní pracovní 

náplně v rámci organizace) a zpřehledňuje tak vzájemné vztahy a kompetence 

v organizaci.                                              

 

Pokud tedy dosavadní styl organizační struktury připomínal zejména 

pružnou (elastickou) strukturu, můj návrh ji přibližuje více stabilní liniově-

štábní struktuře, která může operativně rozvinout prvky projektové struktury. 

Organizace jasně nastavuje 2 stupně řízení, na druhou stranu se snaží zůstat 

flexibilní.  

Výkonná úroveň v navrhovaném Organizačním řádu (viz Příloha č. 2) 

zahrnuje všechny osoby v pracovním poměru a osoby vykonávající práci na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Výkonná úroveň se 

člení do dvou celků: ústředí a programů, v rámci kterých je dále uplatněno 

liniové řízení a metodické vedení. Linioví vedoucí mají v oborových, 

personálních a provozních otázkách vždy přednost před pracovníky 

odpovědnými za příslušné metodické vedení. Pozice pracovníků odpovědných 

za metodické vedení nezakládá vztahy nadřízenosti a podřízenosti, ale 

vzhledem k oborové specializaci poskytují odborné služby a konzultace 

ostatním pracovníkům organizace, zejména liniovým vedoucím.  

Co se týče struktur manažmentu organizace, v příloze předložený návrh 

popisuje, že v čele organizace stojí ředitelka, která spolu se svým zástupcem 

(zástupce ředitele/programový manažer) a finanční manažerkou tvoří její 

vrcholové vedení. Dále v organizaci fungují vedoucí sociálního programu a 

vedoucí pedagogického programu, jejichž úkolem je vedení pracovního týmu 

jednotlivých programů a koordinace aktivit v rámci organizace. Výkonná 

úroveň jako celek (ústředí (centrální/obecný úsek) a programový úsek je 

centrálně řízená ředitelkou/lem, v linii podřízenosti pak zástupcem/zástupkyní 
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ředitele/ředitelky, dalšími členy vedení organizace a vedoucími zaměstnanci 

organizace.Vedením (tzv. top managementem) organizace se rozumí ředitel/ka, 

zástupce/zástupkyně ředitele/ky, finanční manažer/ka a vedoucí programových 

úseků. „Nejvyšším vedením“ organizace se rozumí ředitelka a zástupce 

ředitele. Vedoucími zaměstnanci jsou členové vedení a pověření nadřízení 

pracovníci.  

Organizační řád jasně vymezuje, koho řídí ředitel/ka a koho zástupce 

ředitele/ky (ZŘ) (více viz Příloha č. 2).  

Jak uvádím výše, programový úsek doporučuji zpřehlednit jeho 

zjednodušením na dvě hlavní programové linie, a to na program sociální a 

program pedagogický. Dílčí centra, oddělení a nové organizační složky 

sdružení, tzv. provozovny sdružení, ať pak vytváří programový úsek na 

základě aktuální projektové struktury (jako rozhodnutí ředitele/ky). 

V organizaci navrhuji tzv. stupně řízení, pod společným názvem 

„vedoucí zaměstnanci“ nebo zkráceně „vedoucí“: 

a) ředitel/ka – programový/á manažer/ka, 

b) zástupce/zástupkyně ředitele/ředitelky – projektový/á manažer/ka, 

c) finanční manažer/ka, 

d) vedoucí programových úseků,  

e) zástupce/kyně vedoucí/ho programového úseku, 

f) vedoucí center,  

g) vedoucí oddělení, vedoucí (koordinátor) projektu 

h) zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců. 

 

V návrhu se nově ustanovuje tzv. ústředí, neboli (centrální/obecný 

úsek)  organizace, pod něž spadá: 

a) kancelář ředitele; 

b) úsek organizační administrativy; 

c) úsek provozně-technický a oddělení IT; 

d) právní úsek; 

e) úsek analyticko-metodický; 

f) úsek pro PR (& fundraising); 

g) úsek odborné projektové administrativy; 

h) úsek ekonomicko-personální.. 
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Cílem ústředí je přispívat k urychlení a zkvalitnění práce programových 

pracovišť centrálním organizačním zajištěním a dílčí odbornou specializací. 

Obsazení ústředí nicméně silně závisí od možností organizace, v případě krize 

a nedostatku zdrojů zachovává organizace primárně programy v přímé práci a 

jejich vedení, základní torzo vrcholového a strategického vedení a z ústředí jen 

z hlediska chodu organizace stěžejní funkce jako je základ úseku ekonomicko-

personálního, eventuálně také dílčí části IT, provozně technického úseku , 

odborné projektové administrativy atp. Do procesu snahy o nastavení 

organizačního řádu, tedy optimalizaci systémového řízení a organizování 

práce, žel významně intervenuje faktor nestabilního a nenavazujícího 

financování, který jsem předpokládala již v teoretické části textu. Projektové 

financování významnou mírou komplikuje nastavení a popis systémových a 

řídících pozic jako je ředitel, zástupce ředitele, finanční manažer nebo 

specializovaných pozic ústředí  (centrální/obecního úseku), které reflektují 

celoorganizační potřeby, např. PR, IT apod. Byť jsou tyto pozice pro úspěšný 

chod organizace v dlouhodobém horizontu zcela nezbytné, jejich udržitelnost 

je vždy odvislá od aktuálně úspěšných projektů a jejich rozpočtových 

možností. Vzhledem ke svému charakteru často jsou jen minimálně (nebo 

vůbec) podporovány z běžných projektů. Ty obvykle financují výlučně 

konkrétní výsledek, produkt, přímou práci v oblasti sociálních služeb a 

začleňování (a přímé náklady s tím spojené, tedy nikoli náklady spojené 

s efektivním chodem organizace). Proto jsou tyto pozice v organizacích (včetně 

organizace zkoumané) obvykle financované z vícero zdrojů zároveň, jedná se o 

jakýsi souhrn kofinančních podílů z různých aktuálně běžících projektů. 

Kofinanční skladba a její míra je opět nejistá, nestabilní, často se měnící v čase, 

ale možné to je. Ne každý kvalitní odborník je za takových podmínek ochoten 

dlouhodobě pracovat, zároveň, jak potvrzují závěry teoretické části práce ,jsou 

právě kvalitní a vysoce specializované znalosti a  kvalitní řídící personál pro 

úspěšnou organizaci významné. Proto je namístě uvažovat o možnostech 

samofinancování těchto pozic, a to alespoň z části (např.: komerční prodej 

odborného know-how jiným NNO subjektům, veřejné správě atd., dle 

kapacitních možností organizace a jich aktuálních interních potřeb). 

Určitá část činnosti organizace, zejména financovaná ze státních, 

regionálních a obecních dotací, v konkrétním případě zkoumaného subjektu 

dotací MPSV a JMK (ač fungující na bázi projektů) je více stabilní a 
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standardizovaná, lze u ní lépe odhadovat navazující vývoj projektů a má proto 

vyšší potenciál vytvářet určitou formalizovanou strukturu. Evropské zdroje zas 

mají tu výhodu, že obvykle trvají déle než rok (až 3 roky), umožňují širší 

spektrum aktivit (včetně PR atp.), takže mohou vyvolat zdánlivý pocit euforie a 

jistoty, který ale se skončením projektu obvykle rychle končí. ČR zatím 

nealokovala potřebné zdroje na navázání osvědčených aktivit z vlastních 

resortních rozpočtů a zdroje  

Strategie organizace musí proto primárně sledovat stabilní finanční 

zdroje, chce-li také více stabilizovat svůj provoz.  

 

Graf. č. 4 Navrhované schéma organizační struktury IQRS od roku 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní dokumentace IQRS. Zpracovala administrativa na 

základě instrukcí autorky. 

 

Domnívám se, že dobře nastavený a rozvíjený „zdravý“ a přehledný 

organizační systém ve formě funkčního organizačního řádu, funkční 

organizační struktury a souvisejících vnitřních organizačních pravidel, pomůže 

snížit výše popsané slabé stránky, které závažně ohrožují produktivitu 

občanských sdružení poskytujících veřejné sociální služby, a zvýšit tak jejich 

míru efektivity a výkonnosti. 

Mohu konstatovat, že v průběhu let 2006-2007, a platí to i pro rok 

2008, organizace posiluje svou orientaci na proces a strukturu. Orientace na 
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proces a strukturu, kterou logicky podtrhl ZOSS, má tendenci být dobrá 

v zajišťování standardních (registrovaných služeb). Nikdo však zatím 

občanským sdružením poskytujícím veřejné sociální služby nezaručuje 

finanční návaznost, a to i přes splnění podmínek registrace, které přináší nový 

ZOSS. Tyto organizace stále „soutěží“ na trhu s projekty a musí generovat 

podávání nových nápadů a projektů. Přes veškeré své doporučení si proto 

nakonec dovolím organizaci přiměřeně varovat před přehnanou orientací na 

proces a strukturu. V kontextu turbulentních nových a měnících požadavků, v 

prostředí neustále přítomných výzev a změn bude nezbytná zejména 

připravenost a flexibilita organizace těmto změnám a výzvám efektivně čelit a 

úspěšně se na ně adaptovat. Jen tak organizace přežije v čase. Kultura 

organizace orientovaná na proces a strukturu přispívá jak ke kompetenci a 

kvalitě zajišťování standardních, nosných služeb, tak i k celkové 

psychohygieně pracovníků, ale obvykle není příliš inovativní, což omezuje 

produkci nových řešení a nových projektů a zvyšuje tendenci organizace 

vyhýbat se rizikům. Na druhou stranu, po tak častých organizačních změnách 

je jistá míra stabilizace nezbytná. Organizace si musí najít optimální úroveň 

homeostázy, ale zároveň zůstat dostatečně flexibilní pro další výzvy 

budoucnosti. 

Přestože poptávka organizace byla zcela logicky po více stabilizovaném 

systému organizování a řízení, je nezbytné, aby si organizace udržela původní 

inovativní potenciál, ochotu nést zdravé riziko, dynamické a flexibilní prvky 

s více procesním, než funkčním přístupem a nesklouzávala k byrokratizaci a 

rutině. Jak říká Plamínek J. (2006), vitální organizace je mj. jak stabilní, tak ale 

i dynamická. Také je nezbytné dbát na zachování nízkých struktur, 

minimálního počtu řídících stupňů a otevřené komunikace uvnitř i mezi týmy.   

 

V další fázi musí proběhnout jasné rozhodnutí vedení organizace, jak 

s výsledky analýzy a s doporučeními naloží a co z navržených doporučení bude 

realizovat. V případě zájmu zavést některé navrhované změny doporučuji 

osobní prezentaci, konzultaci a následné otevření vnitřního připomínkového 

řízení k přiloženým dokumentům (Příloha č. 1 a Příloha č. 2) na úrovni vedení 

organizace. V další fázi, po zapracování připomínek a doporučení, tedy po 

dosažení konsensu nad materiálem ze strany vedení, doporučuji představení 
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změn a návrhů na celoorganizační poradě IQRS61 a následným otevřením 

vnitřního připomínkového řízení návrhů z úrovně všech zaměstnanců. Na 

základě analýzy připomínek pracovníků a po jejich konzultaci s vedením 

organizace pak dojde k zpracování finálního dokumentu a jeho postupnému 

zavádění do praxe. Pokud se organizační řád úspěšně zavede, bude nezbytný 

jeho monitoring a revize. Podstatné bude mj. ověřit, zda a jak se osvědčili nově 

navržené funkce ústředí v rámci celého systému organizace – a to jak z 

pohledu vedení, tak z pohledu programů v přímé práci. Revize formou 

ohniskové skupiny nebo praktického (online) dotazníkového šetření mezi 

zaměstnanci by měla také přesněji zjistit, jestli skutečně došlo ke snížení 

diagnostikovaných slabých míst organizace, na která se změna zaměřovala. 

Taky by bylo vhodné ověřit, zda posléze organizace vykazuje znaky dobře 

řízené organizace, která neplýtvá svými zdroji a svým časem, jak ji definoval 

Drucker P., F. (2007: 201), nebo naopak se zde vyskytují symptomy přemíry 

interakcí, porad, špatného přenosu informací a nesystematičnosti. Zda 

organizační systém dobře odpovídá požadavku účelnosti i účinnosti (Drucker, 

P., F., 2007) a zda pomáhá zvyšovat disciplínu realizační výkonnosti (Bossidy 

L., Charan R., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
61 např. v lednu 2008 formou ppt prezentace autorky 
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12. ZÁVĚR 
 

 

        Diplomová práce byla rozdělena na dvě části. Teoretická část se 

věnovala shrnutí současného stavu znalostí v rámci tématu organizování práce 

při zohlednění kontextu změn a systémové komplexity. Teoretické zdroje 

potvrdily, že dobře nastavený, rozvíjený a flexibility schopný organizační 

systém ve formě funkční organizační struktury umožňující dobrou organizaci 

práce vzhledem k efektivnímu plnění poslání a cílů organizace pozitivně 

ovlivňuje celkovou výkonnost a realizační schopnost organizace. Prostředí 

občanských sdružení poskytujících sociální služby v ČR lze považovat za 

prostředí nejistoty, projektové dynamiky, tedy do značné míry i nestability 

jejich organizačních systémů a struktur. Tyto organizace fungují zejména na 

základě opakovaně vypracovávaných, časově omezených projektů (obvykle 

omezené na dobu 1-2 let), které vyžadují ustavení speciálních dočasných 

projektových týmů, splňujících kritéria daná poskytovateli finančních 

prostředků. Paradoxně, požadavky nového ZOSS a další legislativní vývoj 

zvyšují nároky na míru formalizace a stability organizace, ale nijak ji 

poskytovatelům nezaručují. Je zřejmé, že v občanských sdruženích, která 

poskytují veřejné sociální služby, jsou právě ony nestabilní projektové týmy 

rovněž zdrojem pro řešení „standardních“ úkolů, tj. běžné činnosti a chodu 

organizace. 

Druhou část práce tvořil kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo zjistit a 

zmapovat situaci v oblasti organizování ve vybraném občanském sdružení IQ 

Roma servis, o. s., které se primárně zaměřuje na poskytování sociálních 

služeb a zároveň vykazuje charakteristické prvky personálně i programově 

rostoucí organizace. Hlavní použitou metodou získání dat bylo dlouhodobé 

zúčastněné pozorování (2003-2007), kombinované s analýzou interních 

dokumentů. Dále byla využita diagnostická metoda SWOT analýzy za období 

posledních dvou let 2006-2007, doplněná o ohniskovou skupinu a anketu.  

Výsledky výzkumu přiblížili „neduhy mládí“ organizace, která se 

v relativně krátkém období výrazně personálně, programově i provozně-

technicky rozrostla. Tento rychlý růst, ruka v ruce s neexistencí adekvátních 

organizačních struktur a nízkou (manažerskou) zkušeností lidí v organizaci, je, 

jak ukazuje výzkum, v současnosti hlavní oblastí problémů zkoumané 
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organizace, především v organizování práce, kam patří zejména nejasné 

kompetence, systém práce a spolupráce (vztahy a vazby mezi pracovníky), 

neefektivní procesy delegování, přenos informací, a kontrola plnění práce 

jednotlivců v organizaci, nárazovost a nedostatečné plánování.  

 

Na základě provedeného výzkumu se jeví, že v zájmu dobrého 

fungování potřebuje organizace zpřehlednění a zjednodušení nastavení systému 

programů a systému jejich  řízení, včetně souvisejícího posilování a budování 

manažerských struktur. V neposlední řadě je nutné také celkové systémové 

nastavení organizace práce, vzájemných vztahů a kompetencí kodifikovaných 

v základním organizačním řádu, který organizaci chybí. Domnívám se, že tato 

změna pomůže nejen odstranit diagnostikované problémy v souvislosti 

s organizování práce, ale také pozitivně přispěje ke zkvalitnění služeb svým 

uživatelům a ke zlepšení týmových vztahů a komunikace uvnitř organizace. 

Pro udržitelnost organizačního systému v čase jsou zároveň potřebné průběžné 

(stabilní) zdroje, jinak hrozí zkoumané organizaci programový a personální 

krach.  

 

Do výzkumného vzorku se ovšem dostala pouze jediná organizace, a 

nedostali se jiné, které mohou být svým charakterem odlišné. Jsem si proto 

vědoma omezené zobecnitelnosti získaných dat a uvědomuji si, že navržený 

organizační model je nezbytné podrobit dalšímu výzkumu uvnitř sledované 

organizace, zejména ověřit míru jeho funkčnosti v praxi a revidovat tak jeho 

případná slabá místa. Dalším krokem by mohly být srovnávací výzkumy, které 

by porovnaly zanalyzovaná data s příklady z jiných občanských sdružení 

pracujících ve veřejných (sociálních) službách s jinými cílovými skupinami, 

různých velikostí,  historie a regionů (např. malé, střední, velké). 

 

 

 

 

 
 
 



 145 

BIBLIOGRAFIE 
 

 

ADAIR, J. (2004): Efektivní inovace. Praha: Alfa publishing. ISBN 80-86851-
04-4 
 
ARMSTRONG, M. (2007): Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada publishing 
ISBN 978-80-247-1407-3 
 
BĚLOHLÁVEK, F. (2005): Jak řídit a vést lidi. Brno: CP Books, a.s. ISBN 80-
251-0505-9 
 
BOSSIDY L.; CHARAN R. (2004): Řízení realizačních procesů. Jak 
dosahovat očekávaných výsledků a plánovaných cílů. Praha: Management 
Press ISBN 80-7261-118-6 
 
BOUKAL, P., VÁVROVÁ, H., NOVOTNÝ, J. (2003): Ekonomika a řízení 
neziskových organizací – pracovní sešit. Praha: Oeconomica. ISBN 80-245-
0604-1  
 
CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. (2005): Management a organizační chování. 
Praha: Grada publishing ISBN 80-247-1300-4 
 
COVEY, S., R. (2006): OSMÝ NÁVYK: Od efektivnosti k výjimečnosti. 
Praha: Management Press ISBN 80-7261-138-0 
 
DĚDINA J.; MALÝ M. (2005): Moderní organizační architektura. Praha: Alfa 
Publishing 
 
DĚDINA, J., ODCHÁZEL J. (2007): Management a moderní organizování 
firmy Praha: Grada publishing ISBN 978-80-247-2149 
 
DISMAN M. (2000) Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Univerzita 
Karlova. Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-246-0139-7 
 
DRUCKER, P. F. (2007): To nejdůležitější z  Druckera v jednom svazku. 
Praha: Management Press ISBN 978-80-7261-066-2 
 
DUBEN, R. (1996) Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha : 
Codox ISBN 80-8596-319-1. 
 
DVOŘÁKOVÁ Z. a kol. (2007): Management lidských zdrojů. Praha: 
nakladatelství C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-893-4 
 
FAYOL H., GRAY I. (1984): General and Industrial Management. Institute of 
Electrical & Electronics Enginee; Rev Sub edition. ISBN-10: 0879421789 
ISBN-13: 978-0879421786  

 

FRIČ P. A KOL. (2000): Strategie rozvoje neziskového sektoru v ČR. Praha: 
Fórum dárců 



 146 

FRIŠTENSKÁ, H. (2008): Státní dotační politika vůči nestátním neziskovým 
organizacím  a její problémy. Praha: Socioklub. Nepublikovaná studie.  

FRIŠTENSKÁ, H. (2007): Podklad pro RVNNO – Koncepce rozvoje 
neziskového sektoru. Praha: 2007. Nepublikovaná studie.  

GRASSEOVÁ M. A KOL. (2008): Procesní řízení ve veřejném i soukromém 
sektoru. Brno: Computer Press ISBN 8025119877 

 
HENDL J., (2005): Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace.  
Praha: Portál ISBN:80-7367-040-2 
 
HINDLS, R., HOLMAN, R., HRONOVÁ, S. et al. (2003): Ekonomický 
slovník. Praha: C. H. Beck ISBN 80-7179-819-3.   
 
HYÁNEK, V. (2003): Ekonomika neziskových organizací. Brno: MU 
univerzita ISBN 80-210-3501-3 
 
KELLER, J. (1996): Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Slon 
 
KOTTER, J., P. (2004): Vedení procesu změny. Praha: Management Press 
ISBN 80-7261-015-5 
 
KOUBEK, J. (2004): Řízení pracovního výkonu. Praha: Management Press 
ISBN 80-7261-116-X 
 
MAŇASOVÁ J. (2008): Personální strategie manažerů neziskových 
organizací. (Diplomová práce) Brno: FSS MU 
 
MORGAN, D. (2001).Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního 
výzkumu.  
Boskovice: Albert, 2001, 2. Edice Scan; sv. 41. ISBN 80-85834-77-4. 
 
NĚMEC V. (2002): Projektový management. Praha: Grada Publishing. ISBN 
80-247-0392-0 
 
PLAMÍNEK, J. (2000): Synergický management. Praha: ARGO  ISBN 80-
7203-258-5 
 
PLAMÍNEK, J. (2006): Teorie vitality. Cesta od managementu k leadershipu. 
Alfa Publishing ISBN: 80-86851-36-2 
 
PRIGOGINE, I., STENGERSOVÁ, I. (2001): Řád z chaosu. Nový dialog 
člověka s přírodou. Praha: Mladá Fronta 2001. ISBN 80-204-0910-6 
 
PROUZOVÁ, Z. Neziskovky.cz, Měsíčník neziskového sektoru, 2008, roč. 16, 
č. 07-08, s. 26-27  
 
REKTOŘÍK, J. A KOL. (2004): Organizace neziskového sektoru. Základy 
ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress. ISBN 80-86119-41-6  



 147 

ROSENMAYER, T. Ekonomika občanských sdružení, 1. část. Grantis, 2006, 
roč. XIV, č. 10, s. 8-9 

ROSENMAYER, T. Ekonomika občanských sdružení, 2. část. Grantis, 2006, 
roč. XIV, č. 11, s. 6-7 
 
SALAMON, L.M., ANHEIER, H. K. (1999): Nástup neziskového sektoru, 
Praha: Agnes ISBN 80-902633-1-3  
 
SENGE, P. M. (2007):  Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. 
Praha: Management press. ISBN 978-80-7261-162-1 
 
STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. (1999): Základy kvalitativního výzkumu : 
postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert ISBN 80-
85834-60-X 
 
ŠEDIVÝ M., Neziskovky.cz, Měsíčník neziskového sektoru, 2008, roč. 16, č. 
5, s. 18-19. 
 
ŠOHAJKOVÁ Eva (2007). Analýza specifických vlastností neziskových 
organizací. (Diplomová práce). Brno, 2007, ESF MU.  
 
TICHÁ, I. (2005): Učící se organizace, Alfa Publishing, ISBN: 80-86851-19-2 
 
TOMAN, M. (2005): Řízení změn. Praha: Alfa Publishing ISBN 80-86851-13-
3 
 
TRUNEČEK J. A KOL. (2004): Interní manažerský audit. Praha: Professional 
Publishing 
 
URBAN, J. (2004): Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Praha: 
Management Press ISBN 80-7261-105-4 

VEBER, J., HŮLOVÁ M., KOŘÁNOVÁ H., PLÁŠKOVÁ A: Řízení jakosti a 
ochrana spotřebitele. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 164 s. ISBN 80-
247-0194-4.  

VAJDOVÁ, T. (2005): Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech 
rozvoje. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 
 
VYSUŠIL J. (1999): Péče o zdravý organismus firmy. Profess Consulting s.r.o. 
 
ZAVADILOVÁ K. (2008): Vnímání pracovních rolí ve vybrané neziskové 
organizaci. (Diplomová práce) Brno: FSS MU 
 

 

 

 

 

 



 148 

Internetové zdroje 

 
HYÁNEK. V., ROSENMAYER. T. Ekonomické výsledky neziskových 
organizací v ČR [online]. Dostupné na www: http://www.e-
cvns.cz/soubory/CVNS_-_autorská_studie.pdf  [cit. dne 13. 07. 2008] 
 
HYÁNEK. V., ROSENMAYER. T. (2004). Ekonomické výsledky 
neziskových organizací v ČR [online]. Datum zveřejnění: duben, 2004. 
Dostupné na www: http://www.e-cvns.cz/soubory/CVNS_-
_autorská_studie.pdf  [cit. dne 13. 07. 2008] 
 
PROUZOVÁ, Z. Centrum pro výzkum neziskového sektoru [online]. 2006 [cit. 
2007-04-10]. Dostupný z <http://www.e-cvns.cz/soubory/rozbor_2004.pdf>. 
 
http://business.center.cz/business/urady/social/organizace.asp  [cit. dne 09. 09. 

2008] 

http://cs.wikipedia.org [cit. dne 19. 01. 2008] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Efektivita [cit. dne 21. 02. 2008] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol [cit. dne 02. 06. 2008] 

http://knihovna.upol.cz/ff_scripta/zaklady_managementu.pdf  [cit. dne 27. 04. 

2008] 

http://neziskovky.cz/cz/fakta/zpravodajstvi/celorepublikove-akce/3466.html 

[cit. dne 13. 07. 2008] 

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nN1x1--&x=2089988 [cit. dne 14. 07. 2008] 

http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nN1x1--&x=2089988 [cit. dne 14. 07. 2008] 

http://www.centire.sk/fileadmin/centire/user_upload/web_skms/Vzdelavanie/w

eb%20zrealizovane%20akcie/Riadenie%20vykonnosti%20organizacii/riadenie

%20vykonnosti%20organizacii%201.pdf [cit. dne 21. 06. 2008] 

http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=6 [cit. dne 13. 07. 2008] 

http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=6667,http://www.esfcr.cz/clanek.php

?lg=1&id=6680 [cit. dne 22. 08. 2008] 

http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=6667,http://www.esfcr.cz/clanek.php

?lg=1&id=6680 [cit. dne 22. 08. 2008] 

http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/Zprava_o_stavu_NS_2007.pdf [cit. 

dne 14. 07. 2008] 

http://www.mpsv.cz/cs/3950 [cit. dne 8. 8. 2008] 

http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-obcanskych-sdruzeni.aspx [cit. dne 8. 8. 

2008] 



 149 

http://www.neziskovky.cz/Files/Soubory/neziskovy_sektor_CR/Zprava_o_stav

u_NS_2005.pdf; Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 

2005 [cit. dne 8. 8. 2008] 

http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/phare [cit. dne 10. 07. 

2008] 

http://zcu.juristic.cz/download/rekodifikace/obcan/vec.rtf [cit. dne 13. 07. 

2008] 

www.equalcr.cz 

www.iqrs.cz, www.iqrs.cz/download.php?soubor=6 – zpráva ČTK z 25. března 

2005, Fojtová T. 

www.mpsv.cz    

www.vlada.cz  

 

 

Legislativní zdroje  

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 

 

Interní dokumenty organizace IQ Roma servis, o. s., Brno 

Analytická zpráva 2004, 2005, 2006 

Interní dokumentace mzdové účtárny IQ Roma servis 2003-2008 

Kdo jsme? historie-vize-poslání-filosofie-hodnoty IQ Roma servis 

Stanovy IQ Roma servis 1997 

Stanovy IQ Roma servis 2004 

Stanovy IQ Roma servis 2007 

Výroční zpráva 2003 

Výroční zpráva 2004 

Zápis z celoorganizačního týdne 2006, 2007 

Zápisy členských schůzí z roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007  

Zápisy z porad a porad vedení 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (vybrané) 

Zpráva o činnosti 2007 

 

 



 150 

PŘÍLOHY 
 

Příloha č.1:  Návrh nového programového rozdělení, 2008 

Příloha č. 2: Navrhovaný organizační řád IQ Roma servisu, 2008 

Příloha č. 3  Projekt diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151 

PŘÍLOHA Č.1: NÁVRH NOVÉHO PROGRAMOVÉHO ROZDĚLENÍ, 
2008 

IQ Roma servis, o. s.: 
 

A) Sociální program 
 
1. Centrum komunitní a terénní sociální práce Brno (CKTSP Brno) 
2. Centrum komunitní a terénní sociální práce Jihomoravský kraj (CKTSP 
JMK) 

- komunitní a terénní sociální práce (Brno a obce Jihomoravského kraje) 

3. Centrum poradenství a zaměstnanosti (CPZ) 

- odborné sociální poradenství 
- pracovní poradenství a služby zaměstnanosti 
- právní poradenství a asistence 
- ochrana před diskriminací a pomoc obětem diskriminace 

 
B) Pedagogický program 

 
1. Centrum vzdělávání (CV) 

- doučování, IT kurzy (základní obsluha PC, MS Windows, Word, práce s internetem, 
práce s multimédií ad.), kurz administrativních dovedností, spolupráce se školami a 
dalšími subjekty, lekce a přednášky na školách ad. 

2. Centrum motivace a stimulace (CMS) 

- poradenství pro volbu školy, EEG biofeedback, osobnostní výchova a lekce, 
dramatická výchova a Divadlo Fórum, hudební výchova, volnočasové kroužky (např. 
fotokroužek, tancování ad.), kontakt s rodiči dětí, romský mládežnický časopis, web 
www.jaktovidimja.cz, víkendové, táborové a jiné akce ad. 

C) Metodická a koncepční práce 

Kromě přímé práce s klienty se IQ Roma servis, o. s., podílí na paralelní  

- analytické 
- koncepční 
- metodické 
- rozvojové 
- informační a PR práci ve svém oboru  

(např. certifikát Ethnic Friendly zaměstnavatel, komunitní plánování, výzkumy a evaluace, 

tvorba odborných metodik, koncepčních návrhů a dokumentů, kampaně – např. 

k Evropskému roku rovných příležitostí 2007 ad., školení, semináře, stáže, právní, 

manažerské, odborné supervize ad.). 

- PÚ, AMU, PR, OPA 
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PŘÍLOHA Č. 3  - PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Projekt diplomové práce 

 

Jméno studentky:  

Bc. Katarína Klamková  

(FHS UK, Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních) 

Vedoucí diplomové práce:  

Mgr. Petr Vrzáček (FHS UK) 

Osobní číslo:  

11705 

Imatrikulační ročník:  

2005/2006 

Téma:    

systémové řízení, teorie organizování/organizace práce, případová 

studie NNO 

(navazuje zejména na předměty Systémové řízení, Řízení změn, Diagnostika 

organizace, Personální řízení ad.). 

Předběžný název práce: 

Optimalizace řízení neziskové organizace zaměřené na poskytování 

(ambulantních) sociálních služeb pro obyvatele sociálně-vyloučených 

komunit - na příkladu IQ Roma servis, o. s. 

 

Formulace a vstupní diskuse problému: 

Organizaci práce považuji za základní stavební kámen efektivních 

realizačních procesů, tj. jakýsi „hardware“ pro rozvinutí potenciálu a možností 

organizace směrem k účinnému uskutečnění jejich cílů a poslání. Moje 

magisterská práce bude popisovat organizační změnu zaměřenou na 

organizaci práce v konceptu systémového řízení, kterou dochází 

k zpřehlednění funkcí, kompetencí, odpovědností a celkovému zvyšování 

produktivity realizačních procesů v neziskové organizaci (dále jako „NNO“). 

NNO je velmi široký pojem – v  práci se omezím na občanská sdružení, která 

jsou poskytovateli sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách (dále jako „ZOSS“) a/anebo aktuálními, nebo potenciálními příjemci 

finanční dotace ze SF EU, primárně Evropského sociálního fondu (dále jako 

„ESF“).  



 174 

IQ Roma servis, o. s. (dále též jako „IQRS“) je občanské sdružení s 

následujícími charakteristikami: 

a) patří k velmi rychle rostoucím „sociálním“ občanským sdružením (0-5-40-? 

zaměstnanců během období 2003-2008), prakticky zažívá přerod z malé na 

velkou organizaci a řeší všechny typické organizační problémy s tím 

související (např. požadavek nového vyjasnění rolí a nového nastavení 

vzájemných vztahů a kompetencí); 

b) jejím hlavní zdrojem financí jsou EU/ESF, státní, krajské a obecní dotace; 

v menší míře pak nadační granty, dary a příspěvky 

c) týmový styl práce, neformální struktury, nadšenci-aktivisté, pracovníci 

osobnostně motivováni k naplnění poslání, ale ne nezbytně 100% 

profesionálové zastávají  klíčové profesionální role  

d) vedení organizace má seriózní zájem zvýšit produktivitu svých realizačních 

procesů. 

Na příkladu IQ Roma servis, o. s. se budu blíže věnovat systémové 

optimalizaci organizace práce (personálně i programově rostoucí) neziskové 

organizace (občanského sdružení) zaměřené na poskytování (ambulantních) 

sociálních služeb pro sociálně-vyloučené romské komunity a to na základě 

nového nastavení jejího vnitřního systému řízení, formálně vyjádřeného 

novým organizačním řádem a programovou a organizační strukturou (ev. 

souvisejícími organizačními pravidly). Nejedná se totiž o jedinečnou situaci IQ 

Roma servisu, ale všech NNO,  které se po přijetí ZOSS62
, v kontextu změn, 

zpřísňujících podmínky fungování NNO zejména s ohledem na zvyšující se 

profesionální požadavky státních a místních dotací, a také možnosti čerpání ze 

SF EU 2007-2013 (zejména ESF) dostávají do shodné situace, ve které se 

snaží účinně vypořádat s novými nároky a požadavky. Jejich management, 

V zájmu udržení efektivity, konkurenceschopnosti a celkové perspektivy je 

jejich management nucen přijat náležitá rozhodnutí a související organizační 

změny.  

Na jedné straně je na ně legislativou, zejména ZOSS, vyvíjen tlak na 

definování procesů, pravomocí aj. (viz např. nové a přísnější personální a 

procedurální požadavky), na straně druhé, díky rozvíjejícím se SF EU, 

zejména ESF, zažívají mnohé NNO rychlý (až skokový) organizační rozvoj, 

který sebou nese nové nároky, na které nejsou tyto NNO dostatečně připraveny 

                                                 
62 s nabytím účinnosti od 1. ledna 2007 
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- ne všechny je dokážou předvídat, event. ani včas a správně rozpoznat - 

diagnostikovat a řešit. Výsledkem je, že původní velmi úspěšná služba (nebo 

dokonce i celá organizace), která se dlouhodobě těšila zájmu uživatelů a 

podpoře donorů, ztrácí z důvodů nezvládnutých organizačních procesů na své 

původní kvalitě a efektivitě a v konečném důsledku mění jak uživatelé, tak i 

donoři své preference.  

Domnívám se, že dobře nastavený a rozvíjený organizační systém (ve 

formě funkčního organizačního řádu, funkční formální organizační struktury a 

souvisejících vnitřních organizačních pravidel) pomůže snížit potenciální slabé 

stránky občanského sdružení, diagnostikované u IQ Roma servis, o. s. (a 

charakteristické i pro další o. s.) zejména např.: 

- vyjasnit a zpřesnit vzájemné i individuální odpovědnosti a pravomoci 

- snížit „nesystematičnost“ organizace 

- zlepšit procesy delegování 

- vyjasnit  roli  středního  managementu – zejména  ve  vztahu  

k vrcholovému managementu a zvýšit tak míru jejich rozhodnosti 

- snížit „dohady a neshody“ v rámci vrcholového managementu 

- snížit vysokou  závislost  pozice  a  osobnosti     

- více stabilizovat „ procesy ,role a kompetence„. 

 Úspěch projektů NNO je (pro společnost) odvislý nejen od jejich 

samotné obsahové a metodické kvality, ale i od „technické“ a manažerské 

připravenosti organizace. Moje práce bude přínosná pro vrcholový 

management a ředitele jiných občanských sdružení a podpoří transformaci 

jejich systému řízení od intuitivního - podvědomého k racionálnímu, 

uvědomělému systémovému řízení, eventuelně inspiruje proces jeho 

permanentního zlepšování. 

 V teoretické části si vymezím pojmy jako systém, organizace jako 

systém, systémové řízení, efektivita organizace a jak ji chápu, specifika NNO 

z pohledu systémového řízení a efektivity, zásady a principy organizování, 

delegování, základní organizační koncepce, co je potřeba popsat a jak vést 

rozhodování při výstavbě organizačního systému, řádu, úskalí a význam ústředí 

a centrálních pozic (např.: finanční manažer, PR ad.), problém nestability a 

diverzifikace financování ad. a pokusím se tak podložit své předpoklady 
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argumenty  na základě přečtené odborné literatury, zkušeností z vlastní praxe a 

situace v jiných organizacích v ČR (i jinde ve světě).  

V praktické části provedu kvalitativní výzkum zaměřený na 

organizaci práce v IQ Roma servis. Výstupem výzkumu bude, kromě silných 

stránek, identifikace problémů. V závěrečných doporučeních navrhnu způsoby 

jejich řešení, včetně přiloženého návrhu projektu nového organizačního 

schématu a řádu. Mé analýzy  a doporučení se budou týkat období před 

zavedením a na úrovni zavádění změny. 

Pracovní postupy:   

• teoretické rešerše o tématu, praxe, trendy, srovnávání (viz struktura TČ) 

• analýza výchozího organizačního stavu a kontextu, diagnóza potřebných 

systémových potřeb a změn (+/-) a oblastí rozvoje organizační struktury 

IQRS a jejich zdůvodnění: 

- obsahová analýza písemné dokumentace z oblasti organizačního systému, 

struktury, souvisejících personálních, provozních ad. metodik a pravidel IQ 

Roma servis, o. s. 

- ohniskové skupiny s vedením a vybranými pracovníky 

- výstupy vstupní diagnostiky: vstupní SWOT analýza 

- zúčastněné pozorování 

- event. doplněné individuálními (volnými nebo polostrukturovanými) 

rozhovory se zaměstnanci, event. výstupy doplňující ankety s pracovníky 

IQRS 

• na základě provedené analýzy popis cílového stavu a jeho zdůvodnění (+ 

rešerše z literatury, jak cílový stav vypadá jinde (konzultace s experty, 

konzultace jiných NNO - u jiných organizací, odborná literatura, diplomové 

práce k tématu);  

• návrh řešení: 

-  návrh projektu změny (formálně vyjádřený v novém komplexním 

organizačním řádu a z něho vycházející nové formální organizační 

struktury a delegovaných pravomocí) 

- plán procesu změny (argumentace pro zvolenou strategii, její plán, formy 

podpory změny, proces schvalování změny ČS, plánované metody zavádění 

změny do org. praxe, komunikace změny, aktéři, metody vyhodnocování) 

- závěry a doporučení (pro korekce a další postup) 
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