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1. Úvod
„A goal without a plan is just a wish.“
Antoinne de Saint Exupery (Anderson, 2010, s. 5)
Event management je rychle rostoucí odvětví ve všech sférách lidského života. Termín
je sice používaný až v současnosti, ale jak si řekneme, má kořeny už v historii například
v podobě nejrůznějších rituálních obřadů. Každý z nás se denně setkává s akcemi různého
druhu, aniž by si je uvědomoval a tušil kolik času, práce a energie na ně bylo potřeba.
Fundraising má rovněž bohatou tradici, i když se mu odjakživa také tak neříkalo. Též se s ním
můžeme běžně setkat, aniž bychom ho nijak vyhledávali, například v metru po cestě do práce,
kdy nás dobrovolník osloví kvůli zakoupení nějakého předmětu. Ve své práci obě oblasti
představím a propojím to, co mají společné. V teoretické části rozeberu oblasti event
managementu a fundraisingu. Jejich hlavním cílem je uvést čtenáře do této problematiky a
seznámit je s pojmy, které se k nim úzce vztahují, s trochou historie, rozdělením, plánováním
a celým organizačním procesem. Teorii zasadím do toho, co je již známo a zmíním konkrétní
příklady. Zvláštní kapitolu věnuji přehledu eventových agentur a oborů vzdělávání v tomto
odvětví.
Cílem praktické části je pomocí kvalitativního šetření zjistit, jakou roli hrají eventy
v organizacích občanského sektoru. Konkrétně budu zkoumat, jak eventy umožňují naplňovat
cíle a poslání organizacím občanského sektoru, jak organizace přistupují k pořádání eventů a
jak je využívají při fundraisingu. A v neposlední řadě se zaměřím na to, jaký mají eventy pro
vybrané organizace smysl. Důležitost výzkumu vidím v přínosu nových informací v oblastech
event managementu a fundraisingu. Na základě zjištěných údajů se pokusím navrhnout
doporučení jako inspiraci pro ostatní menší a méně mediálně známé organizace k tomu, jak by
při plánování a realizaci akcí měly postupovat. Další užitek vidím ve zvýšení zájmu o
fundraising jako o formu pořádání různých akcí.
Ve své práci kombinuji materiály zahraničních i českých autorů. Práci jsem se
rozhodla psát na základě dobrovolnické zkušenosti při studiu na zahraniční střední škole
v Kanadě a díky semestrálnímu programu Média a komunikace na univerzitě v Londýně, kde
jsem měla možnost zabývat se event managementem jak v rámci studia, tak ho prakticky
využít v praxi při asistování na kulturních, společenských a sportovních akcích ve Velké
Británii.
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2. Teoretická část
V teoretické části nejdříve stručně vymezím základní pojmy, se kterými budu později
pracovat. Krátce uvedu „historii“ eventu, event marketingu a event managementu. Poté
nastíním průběh celého eventu od A do Z. Samostatnou kapitolu věnuji fundraisingovým
akcím, které jsou pro moji práci stěžejní a nakonec uvedu aktuální stav oblasti event
managementu v České republice a zahraničí, kde se zaměřím na představení agentur
působících v tomto odvětví a na charakteristiku existujících studijních oborů.

2. 1 Základní pojmy a jejich vymezení
Nejdříve stručně vymezím pojmy, které jsou pro moji práci nezbytné, a budu je
v rámci ní využívat. V této kapitole definuji pojmy event, event management, event manažer,
event marketing, fundraising, občanský sektor a neziskovou organizaci.
2. 1. 1 Event
„Event je jako živé divadelní představení – lze ho naplánovat a odzkoušet některé
pasáže. Po zahájení už nelze vzít nic zpět – ani utracené peníze ani ztracený čas.“
(Lattenberg, 2010, s. 213) Termín „event“ se v českém jazyce spíše používá jako „akce“,
„událost“ nebo „představení“. Event má vyvolat zážitek působící na zúčastněné s určitým
cílem, spojený s konkrétním místem, časem a programem.
Eventy byly a jsou kolem nás, až kam pamatujeme. Pochází z latinského slova
„eventus“ a v původním znění přestavují velké a mimořádné události (Damm, 2011, s. 1 IN
Event, 2009). Jsou to události, které se odehrávají z nějakého důvodu a mají předem jasně
daný cíl. (Raj et al., 2013, s. 5)
Odvětví eventů se rychle rozvíjí a významně přispívá do všech oblastí života od
businessu přes cestovní ruch až po volnočasové aktivity a ještě mnohem dál (Bowdin et al.,
2011). V dnešní době jsme si zvykli používat slovo „event“ pro jakékoli dění ať už v podobě
sportovních, společenských nebo kulturních setkání (Damm, 2011, s. 1).
Podle Haliny Kotíkové a Evy Schwartzhoffové (2008, s. 9) mají eventy tyto znaky:
jedinečnost a originalitu, časové a místní vymezení (odehrává se po stanovenou dobu a na
určitém místě), přímou účast návštěvníků, tři po sobě jdoucí fáze (příprava, realizace a
vyhodnocování), dopředu daný rozpočet, důraz na silný zážitek. Celkově se podle nich jedná
o umělé vytvoření celé události zahrnující důkladné plánování v dostatečném předstihu.
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Každý autor využívá jiné dělení eventů. Stručnější, ale výstižné řazení do kategorií
nabízejí Anton Shone a Bryn Parry (2006, s. 4). Rozdělují eventy na volnočasové, osobní,
kulturní a organizační. Glenn Bowdin a jeho kolegové (2011) je roztřídili do těchto skupin –
mimořádné, „hallmark“ eventy (spojené s místem a místním obyvatelstvem), hlavní a „mega“
eventy. Asi nejužší klasifikaci eventů uvádí Charles Arcodia a Tanuja Barker (2003, s. 3).
Řadí je pouze do tří základních skupin na obchodní, kulturní a sportovní. Tyto typologie
uvádějí někteří zahraniční autoři. V kapitole „Volba typu eventu“ přidám ještě další dělení.
2. 1. 2 Event management
Výše jsme definovali slovo „event“ a nyní je třeba vymezit slovo „management“.
Formulací existuje mnoho, zmíním, jak jej podávají někteří zahraniční a čeští autoři. Heinz
Weihrich a Harold Koontz (1993, s. 13) nabízejí toto vymezení managementu: „proces tvorby
a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují
vybraných cílů“. Leo Vodáček a Olga Vodáčková (2013, s. 11-12) představují tři definice
podle důrazu na:
a) vedení lidí


„Management znamená umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami
jiných.“

b) specifické funkce vedoucích pracovníků


„Management znamená zvládnutí plánovacích, organizačních, personálních
a kontrolních činností, zaměřených na dosažení soustavy cílů organizace.“

c) cíl a potřebné nástroje


„Management je soubor přístupů, názorů, doporučení a metod, které užívají
vedoucí pracovníci (manažeři) k zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), směřujících k dosažení soustavy cílů organizace.“

Většina slovníků podává široké vysvětlení eventu jako situace, která se odehrává. Má
mnoho podob v různých sférách života. Objevuje se také v medicíně, filosofii a fyzice. I
v těchto vědách probíhají mimořádné události. „Management“ zahrnuje organizaci, vedení a
řízení. Spojením těchto dvou slov se rozumí vznik záměrné tvůrčí lidské činnosti. Aby mohly
eventy existovat, musí v nich být začleněni lidé, kteří je budou organizovat a tím jim
vdechnou život. Event management můžeme tedy vyjádřit jako „schopnost a řízení procesu
zahrnující různé lidi, místo a vytyčený cíl“. (Raj et al., 2013, s. 5) Je to proces, který se skládá
z plánování, organizace, realizace a vyhodnocení.
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V eventových, marketingových, komunikačních, produkčních a PR agenturách
zaujímá event management postavení samostatného oddělení, které zajišťuje a tvoří eventy.
Na univerzitách a vysokých školách představuje obor, ve kterém se studenti učí, jak se stát
úspěšnými event manažery, tedy organizátory eventů různého druhu v rámci bakalářského,
magisterského i doktorského studia, ale tento program je k dispozici jen na některých
univerzitách a vysokých školách.
2. 1. 3 Event manažer
Event manažer je člověk, který řídí celý event od začátku až do konce. Musí předvídat
různé situace, být na ně připravený a v krajní situaci být pohotový či improvizovat. Měl by
mít silné komunikační a organizační dovednosti, dobře zvládat stres a řešit problémy, být
kreativní a věnovat pozornost detailům.
V současnosti je toto povolání velmi oblíbené. Profesionální event manažer může být
placený zaměstnanec nebo výkonný dobrovolník. Agentury mají na uchazeče určité nároky.
Titul z odpovídajícího studijního zaměření není hlavním požadavkem, ale je zajisté výhodou.
Na co se zaměstnavatelé zpravidla dívají, je praxe v oboru, schopnost spolupráce s lidmi,
práce v týmu, IT dovednosti, nadšení, pružné časové možnosti a základní znalost
v pohostinství. Top event manažer je schopen řešit více úkolů souběžně a motivovat druhé.
Může působit v jedné ze dvou kategorií: interní/firemní (zaměstnaný přímo společností nebo
neziskovou organizací) nebo samostatně výdělečně činný. Například event manažeři
v neziskovém sektoru mají za úkol zvládnout organizaci celého eventu a třeba i vybrat peníze
na zaplacení výplat během charitativních eventů, které mají v režii. (Anderson, 2010 s. 1- 5)
Není na to sám, podle velikosti eventu sestaví tým, kde má každý svou pozici a je
zodpovědný za různé činnosti. Členové týmu společně mají jen jednu šanci na to, aby splnili
primární cíl eventu. Tým musí dokonale spolupracovat. (Lattenberg, 2010)
Event manažer může najít uplatnění v několika odvětvích mimo jiné v hotelech,
muzeích, kongresových centrech, neziskových organizacích, na univerzitách, ve svatebních,
eventových, PR a marketingových agenturách (Anderson, 2010 s. 1- 5).
Podle výzkumu, který provedli Arcodia a Baker (2003), když analyzovali 105 nabídek
práce v Austrálii, které hledají specialisty na event management nebo lidi, kteří mají pro tuto
práci vhodné dovednosti, je pro jejich specializaci široké využití. Konkrétní příklady jsou
uvedeny níže v grafu č.1.
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Graf č. 1: Nabídky práce v různých odvětvích

Nabídky práce v různých odvětvích
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Zdroj: Arcodia a Baker (2003)
2. 1. 4 Event marketing
Event marketing je nástroj marketingové komunikace. Definice event marketingu, v
níž je podle autora vystižen princip a základní filosofie zní: „Event marketing je myšlenkou
jednoho, naplněním mnoha a zážitkem pro všechny“. (Šindler, 2003 s. 163) Na schématu č. 1
uvádím vhodnou formulaci, z které je patrné, že event marketing v sobě zahrnuje různé další
prvky. Mezi ně patří nevšední událost, prožitek vnímaný všemi smysly a komunikované
sdělení. (Petr Šindler, 2003, s. 23)
Schéma č. 1: Formulace EM

EVENT

MARKETING

EVENT
MARKETING

Zdroj: Petr Šindler, 2003
Podle mediálního slovníku Mediaguru.cz (2017) je event marketing také „marketing
akcí, který využívá různé formy společenských akcí. Cílem Event Marketingu je prohloubit
vztahy s obchodními partnery formou nevšedního zážitku“.
Svaz německých komunikačních agentur definuje event marketing jako: zinscenování
zážitků stejně jako plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za
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úkol vyvolat psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších
akcí, které podpoří image firmy a její produkty“. (Petr Šindler, 2003, s. 22 IN Deutsche
Kommunikationsverband BDW e.v. Bonn, 1985)
Při uplatňování event marketingové strategie hraje významnou roli marketingový mix

-

model event marketingu 5P:
a) Produkt – může to být cokoliv od nějaké hmotné věci až například po vzdělávací
program. Díky nevšedním eventům mu dodáme cennou hodnotu. Lidé je navštíví a
třeba si ten „jedinečný“ produkt zakoupí.
b) Cena – práce s eventy zahrnuje zvažování jejich finančních cílů. Některé eventy se
pořádají kvůli finančnímu zisku, jiné předpokládají ztrátu, ale ta se jim může vrátit
v jiné formě. Díváme se také na to, kdo poskytuje podobný produkt, za jakou cenu a
komu.
c) Místo – prostředí eventu zvažujeme už na začátku plánovací fáze. Odráží jeho
charakter a podle toho, jak bude pro účastníky atraktivní, se můžeme těšit velké
návštěvnosti.
d) Styk s veřejností – snaha o vytvoření pozitivního obrazu o organizaci nebo produktu.
e) Pozice – strategie, která udává, vyhledává a hodnotí oblasti spotřebitelových potřeb.
(Hoyle, 2002, s. 12-19)
Schéma č. 2: 5P event marketingu

PRODUCT
(PRODUKT)

PRICE
(CENA)

PLACE
(MÍSTO)

PUBLIC
RELATIONS
(STYK S
VEŘEJNOSTÍ)

POSITIONING
(POZICE)

Zdroj: Leonard H. Hoyle, 2002
Event marketing se podílí na naplnění cílů eventu. Díky tomuto komunikačnímu
nástroji oslovíme správnou cílovou skupinu a přesvědčíme ji, že si tento konkrétní event
nemůže nechat ujít. K naplnění cíle může přispět už tak, že event navštíví, zakoupí si
vstupenku, zapojí se do programu nebo věnuje další finanční obnos jako dar.
Nedílnou součástí event marketingu je event controlling. Pomocí systému pravidel
dohlíží na splnění stanovených cílů tím, že předvídá momenty překvapení a ohrožení. Cílů
dosáhneme za neustálé kontroly, kdy vyhodnocujeme a vylepšujeme event marketingové
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procesy. Kontroly můžeme rozdělit na předběžnou (v procesu plánování), průběžnou (během
realizace) a následnou (v rámci vyhodnocování výsledků po skončení eventu). (Šindler, 2003,
s. 97-102)
2. 1. 5 Fundraising
Fundraising v překladu znamená „pěstování fondů“ a reprezentuje „systematické
získávání finančních i nefinančních zdrojů, které nezisková organizace potřebuje k realizaci
svého poslání prostřednictvím jednotlivých projektů“. Představuje průběžně a pečlivě
naplánovanou činnost za účelem získat různé zdroje (finanční a nefinanční). Přitom využívá
finančně-ekonomické strategie dané neziskové organizace. (Boukal a kol., 2013, s. 34)
Další definici uvádí Zuzana Poláčková (2005, s. 10 IN Kizáková, 1997): „Fundraising
– profesionální, cílená, organizačně i časově promyšlená aktivita zaměřená na vyhledávání
sponzorů a získávání finančních prostředků na podporu veřejně prospěšné či dobročinné
činnosti. Získávání finančních prostředků je složitý proces zapojování veřejnosti do projektu,
který reaguje na lidské potřeby a je hoden finanční podpory.“
Fundraiser je člověk, který se věnuje fundraisingu z profesionálního hlediska. Patří do
jedné ze dvou skupin: interní (kmenový zaměstnanec NNO) nebo externí (specialista, kterého
si NNO najme na zajištění celého fundraisingu nebo části projektu, ať už jde o organizaci
veřejných sbírek či jiných akcí). (Boukal a kol., 2013, s. 37)
Fundraising je spojen s neziskovým sektorem a zahrnuje „soubor činností zaměřených
na zdrojové zajištění neziskové organizace založené za účelem konkrétního poslání“. (Boukal
a kol., 2013, s. 15) Je úzce spjat s dalšími pojmy, které vymezím níže.
2. 1. 6 Občanský sektor a neziskové organizace
Victor A. Pestoff (2002) uvádí rozdělení dvou sektorů: ziskový a neziskový. Občanský
neboli neziskový (netržní) sektor je tvořen subjekty, jejichž cílem je dosažení přímého užitku,
který se projevuje převážně veřejnou službou. Dělí se dále na veřejný, soukromý a sektor
domácností. (Boukal a kol., 2013, s. 15-16)
„Občanský sektor představuje oblast lidské činnosti nacházející se mezi rodinou,
trhem a státem“. V něm se za různým účelem dobrovolně utvářejí soukromá sdružení občanů.
Nejde jim o soukromý zisk ani o podíl na politické moci, ale o veřejně prospěšné cíle.
Typickým příkladem takových sdružení jsou církve a náboženské společnosti, které se mimo
jiné věnují charitativním činnostem. V občanském sektoru mají místo i organizace jako
například nadace, které poskytují prostředky na veřejně prospěšné aktivity. Další podobné
organizace mohou mít podobu kulturní, vzdělávací, nebo poskytovat zdravotní a sociální péči.
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Občanskému sektoru se také jinak říká neziskový, dobrovolnický, nezávislý nebo třetí sektor.
Dalšími vymezeními jsou občanská společnost nebo sociální ekonomika. (Skovajsa a kol.,
2010, s. 16-18)
Nedílnou součástí neziskového sektoru jsou nestátní neziskové organizace (NNO).
NNO jsou nositelem fundraisingu. Je jich několik druhů a liší se podle poslání, které aby
mohly naplnit, musí nejprve opatřit nezbytné množství zdrojů, jako jsou lidé sdílející stejné
poslání, finance a další potřebné věci a prostředky. (Boukal, 2013, s. 15)

2. 2 Kořeny eventu, event marketingu a event managementu
I když víme, že výrazy jako event a event marketing označují relativně novou
disciplínu, jsou jednoduše řečeno staré jako lidstvo samo. Historie je psaná událostmi různého
druhu. I když se dříve určitě nepoužívaly pojmy jako event manažer, byl tam nějaký
„organizátor“, který měl akci krok po kroku na starost. Krásným příkladem jsou Gladiátorské
hry ve starém Římě za vlády císaře Nera. Už v té době byla tato „akce“ formou zábavy,
přilákání pozornosti, upevňování moci a poskytnutí nezapomenutelných zážitků. (Šindler,
2003, s. 20)
Slavily se svátky, Vánoce a Velikonoce. Představovaly důležitou společenskou funkci
jako sdílení rituálů a oslav s dalšími lidmi. (Raj et al., 2013, s. 4)
Dalším příkladem mohou být divadelní hry psané Williamem Shakespearem v 16.
století. Ať už byla jejich hlavním důvodem zábava nebo upoutání pozornosti, psal je pro
diváky a myslel na jejich celkový zážitek, za který dostával značný obnos. Přestože jsou to už
dávné doby, nacházíme v nich určité podobnosti, které se časem měnily a uzpůsobovaly době
nynější. (Šindler, 2003, s. 20)
Převážně v 17. a 18. století pořádali panovníci a vládci různé události, což byla jedna
z cest, jak kontrolovat lidi a dobře si tak zajistit vládu. Naproti tomu je v dnešní době mírný
ústup od tradičních náboženských a národních slavností. Větší důraz se klade na individuální
oslavy - narozeniny, výročí, úspěchy a ostatní události sdružující rodinu a blízké pohromadě.
(Raj et al., 2013, s. 4)
Tradiční jsou rituální obřady jako svatby, korunovace a jiné ceremoniály, které lidé
oslavují a prožívají už od nepaměti.
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2. 3 Průběh eventu jako „úspěšné akce krok za krokem“
Při plánování a realizaci jakéhokoli eventu je vždy dobré mít na paměti Murphyho
zákon: „Co se může pokazit, to se pokazí“. Nic se nesmí podcenit. Event manager musí být
připraven na nečekané scénáře. Na rozdíl od filmu má pouze jeden pokus, scéna se nemůže
zastavit, znovu zopakovat a přehrát. (Allen, 2000, s. 1)
Ať už je event nový, nebo ho po několikáté opakujeme, chceme vždy přijít s něčím
jiným a kreativním. U nového budeme potřebovat více času na promyšlení všech okolností,
naopak u starého, který už má za sebou nějakou historii nebo vychází z dlouholeté tradice,
spíše prohlubujeme a přidáváme originální nápady. Celý proces se potýká s otázkami výběru
názvu, termínu, místa, cílové skupiny, cílů, přínosů a strategií, které nás k chtěnému výsledku
dovedou. (Anderson, 2010, s. 12)
Podle Judy Allen (2000, s. 2) je prvním krokem rozhodnutí, zda konkrétní event
skutečně organizovat či ne. To nám zodpoví otázky týkající se finanční stránky a záměru.
2. 3. 1 Rozpočet
Nezáleží na tom, jestli je event menšího nebo většího rozměru, vždy prochází stejným
organizačním procesem. A na jeho začátku si musíme stanovit rozpočet. Když uvažujeme o
celkové sumě a shrneme veškeré náklady, necháme si v rozpočtu místo na tzv. rizikový fond,
který využijeme v případě nečekaného navýšení cen. (Chaturvedi, 2009, s. 6)
Dříve než se pustíme do jakékoli akce, musíme si ujasnit, jak velký finanční obnos
máme k dispozici. Předběžná cenová kalkulace by měla zahrnovat veškeré náklady na
přípravu, ubytování, dopravu, catering (občerstvení a nápoje), obsluhu, pronájem místa,
energii, hudbu, reproduktory a ozvučení, dekorace, květinovou výzdobu, osvětlení, speciální
efekty, fotografa, ochranku, zábavu (vystoupení), propagační materiály, jmenovky, pozvánky,
jídelní lístek, dárky, pojištění, překlad nebo tlumočení, a především pracovní sílu (mzdy
zaměstnancům a výplaty všem, kteří se na akci podíleli). Podle typu akce se sestaví podobný
seznam všech nákladů. Zaměříme se na ty, bez kterých bychom se v žádném případě nemohli
obejít. Ostatní můžeme dodatečně začlenit podle zbylých finančních prostředků. Pokud
náklady na nezbytně potřebné položky převyšují rozpočet, je potřeba zvážit, zda původně
plánovaný event organizovat či ne, nebo zda nepřistoupit k méně nákladnému provedení
celého eventu. (Allen, 2000, s. 2-4)
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2. 3. 2 Plánované a neplánované akce
Jak v ziskové, tak v neziskové sféře je dobré si postupně stanovit stálý roční plán
pravidelně se opakujících eventů, které ukazují rozhodnost, jistotu a to, že firmy, agentury či
organizace vědí, co přesně chtějí. Všechny eventy samozřejmě dlouhodobě dopředu
naplánovat nelze, pokud ale převládají ty, které jsou narychlo zorganizované, mohou budit
zdání nepředvídatelného chování, které u partnerů, spolupracujících organizací a veřejnosti
nepůsobí profesionálně. Převážně v neziskovém sektoru hrají pečlivě naplánované akce
obrovskou roli. Když se snaží získat zájem médií, podporu sponzorů, musí vystupovat
rozhodně a mít jasně vytyčené cíle. Každý dá raději finanční příspěvek organizaci, která ví, co
dělá. A to nás přivádí k důvodu pořádání eventu a k jeho cíli. (Lattenberg, 2010, s. 4-6)
2. 3. 3 Důvod a cíl organizování eventu
Poté, co vyřešíme finanční stránku, přistoupíme k dalším bodům a definujeme si účel
eventu. Pokud jsou důvody nejasné, může nastat situace, kdy z něho klienti či hosté nemají
dobrý pocit a nevědí, co si z něj odnést. Pořádající tedy dosáhnou toho nejlepšího výsledku,
když si předem ujasní, proč event pořádají. (Allen, 2000, s. 4)
Důvod, proč se chystáme organizovat event, musí být realistický. Na základě něho si
vytyčíme jasně stanovené cíle. Pamatujme na to, že ne vždy je to o penězích, a hlavním cílem
tedy nemusí být výlučně finanční zisk. (Anderson, 2010, s. 15)
Event je „událost, která má nějaký záměr“ buď kvantitativní, nebo kvalitativní.
Kvantitativní si můžeme představit například jako dosažení zisku prodejem lístků.
Kvalitativní neboli nehmotné se naopak týkají pocitů a emocí, které na lidech event zanechá.
(Raj et al., 2013, s. 5)
Důvod, proč pořádat event, můžeme nalézt v odpovědích na následující otázky:
1. „Co nám má akce přinést?
2. Pro koho ji pořádáme?
3. Kolik jí chceme věnovat času?
4. Jaká má být návratnost investice?“ (Lattenberg, 2010, s. 6-7)
Podle Vivien Lattenberg (2010, s. 8) patří mezi základní cíle eventů poskytnout nové
informace o společnosti nebo o produktu, připomenout firemní značku, přivést dohromady na
jedno místo různé lidi, popřípadě je mezi sebou vzájemně seznámit, odstartovat a uvést na trh
nový produkt, vyjádřit vděčnost a ocenění partnerů, zvýšit povědomí a získat uznání ve středu
zájmu veřejnosti, oslavit výročí, zaměřit se na vyšší růst věrnosti zaměstnanců a jejich rodin.
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Dalšími cíli mohou být získání finančního obnosu na veřejně prospěšné aktivity,
vyjádření sounáležitosti a pochopení, ale také získat daný počet podpisů pro podpisové archy,
provést nábor dobrovolníků, atd.
Například fundraisingová akce má za cíle získat finanční podporu na výzkum v nějaké
oblasti, motivovat nové lidi k dobrovolnické spolupráci, upoutat mediální pozornost, zvýšit
povědomí veřejnosti o aktivitách NNO, sehnat podporu potenciálních sponzorů, příznivců a
individuálních dárců. (Allen, 2000, s. 4-5)
2. 3. 4 Volba typu eventu
V této fázi bychom měli mít jasně stanovený cíl, a díky tomu můžeme přistoupit k
výběru správného typu eventu.
„Na světě je tolik eventů jako je hvězd na obloze“, říká Judy L. Anderson (2010, s.
11). Uvádí několik příkladů a eventy dělí do 3 kategorií: osobní (narozeniny, výročí, svatby a
rodinná setkání), komunitní (festivaly, koncerty, veletrhy, přehlídky, běhy a taneční zábavy) a
speciálně zaměřené (konference, kongresy, aukce, odborné veletrhy a charitativní akce).
Razaq Raj et al. (2013, s. 7) rozděluje současné eventy podle rozsahu, náročnosti a
počtu zainteresovaných osob na malé a obrovské od těch nejmenších komunitních po ty
největší sportovní eventy. Říká, že čím větší event je, tím více složek bude zahrnovat (např.
Olympijské hry).
Schéma č. 3: Velikost eventů z hlediska jejich komplexnosti

MALÉ
jasný záměr
nemnoho
zainteresovaných
osob

OBROVSKÉ
smíšený záměr
mnoho
zainteresovaných
osob

Zdroj: Razaq Raj et al., 2013
Dále uvádí tyto druhy eventů a nějaké příklady:


Náboženské – Hadždž (pouť muslimů do Mekky), Bar micva (náboženský obřad židů
k příležitosti třináctých narozenin chlapce)



Kulturní – Den svatého Patrika oslavující irskou kulturu dnes už po celém světě



Hudební – festival „Last Night of the Proms“ v Royall Albert Hall v Londýně
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Sportovní – golfový turnaj US Open, Liga mistrů UEFA



Osobní a soukromé – svatby, pohřby, narozeniny, výročí a oslavy



Politické a vládní – politické konference



Komerční a obchodní – přehlídka aut na „London Motor Show“



Firemní – uvádění nového produktu na trh, slavnostní ceremoniály a udílení cen



Speciální – festival „Love Parade“ v Berlíně



Volnočasové – mezinárodní událost „Hry Commonwealthu“
Tyto kategorie se mohou prolínat. Konkrétní eventy do nich spadají kvůli hlavnímu

důvodu, proč jsou primárně pořádány. (Raj et al., 2013, s. 12-17)
Anton Shone a Bryn Parry (2006, s. 4) uvádí 4 kategorie eventů: volnočasové
(sportovní a rekreační), osobní (svatby, oslavy a výročí), kulturní (slavnostní, duchovní,
umělecké, folklórní a kulturního dědictví) a organizační (komerční, charitativní, politické a
obchodní)
Vivien Lattenberg (2010, s. 7-13) dělí eventy podle směru a zaměření, rázu, délky,
části dne a dress codu.
Základní rozdělení eventů z hlediska:
Směru a zaměření:


Interní = cílené směřování dovnitř firmy, agentury či organizace (př. školení)



Externí = cílené směřování ven (př. uvádění nového výrobku)

Rázu:


Pracovní = akce, při které se sdílí informace a řeší problémy, např. meeting, porada,
školení, seminář, konference, teambuilding a workshop.



Slavnostní = akce formou oslavy nebo jiné sváteční události, např. společenský a
benefiční večer, konference a promo akce.



Prestižní = akce zpopularizovaná v médiích, s charitativním nebo ekologickým
námětem, zvyšující renomé firmy, např. lokální environment, nadační večer a předání
ocenění.

Délky: hodinové, jednodenní a několikadenní
Části dne: dopolední, odpolední a večerní
Dress codu: formální a neformální
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Petr Šindler ve své knize Event marketing (2003, s. 36-39) neklasifikuje pouze eventy,
ale event marketingové aktivity. Uvádí účelové rozdělení podle obsahu, cílových skupin,
konceptu, doprovodného zážitku a místa.
Rozdělení základních event marketingových aktivit podle:
Obsahu:


Pracovně orientované eventy – interně cílené eventy zaměřené na sdílení a výměnu
informací a zkušeností (př. školení)



Informativní eventy – zprostředkovávání informací příjemcům nenucenou formou
v podobě doprovodného programu, který má za úkol zvýšit jejich pozornost
působením na jejich emoce (př. představení produktu v rámci multimediální show)



Zábavně orientované eventy – hlavní roli hraje zábava, která spojuje značku
s aktivitou působící na emoce příjemců, a tím dlouhodobě buduje její image (př.
sportovní a kulturní akce)

Cílových skupin:


Veřejné eventy – zaměřené na externí cílovou skupinu, mezi které řadíme potenciální
zákazníky, novináře či širokou veřejnost (př. veletrhy a výstavy)



Firemní eventy – zaměřené na interní cílovou skupinu, kterou organizátor zná a kde
počet účastníků např. zaměstnanců je předem daný (př. firemní jubileum)

Konceptu:


Event marketing využívající příležitosti – váže se k časově ohraničené události firmy,
ať už je to příležitostná nebo daná oslava dosažených úspěchů či výročí (př. položení
základního kamene)



Značkový (produktový) event marketing – zacílený na aktivity budující emocionální
vztah příjemce ke značce (př. podpora adrenalinových sportů ze strany firmy
vyrábějící energetickou výživu)



Imagový event marketing – záměrný důraz na souvislost image programu a místa
konání akce s vlastnostmi výrobku (př. prezentování automobilové značky Mercedes
na zámku Kostelec nad Orlicí – propojení luxusu, vznešenosti a tradice)



Event marketing vztažený k know-how – vpředu zájmu nikoli produkt, ale jedinečné
know-how firmy v podobě technologie nebo výrobku



Kombinovaný event marketing – kombinace výše uvedených event marketingových
aktivit, konkrétně bereme v úvahu čas, místo a příležitost. Pokud dáme dohromady
event marketing využívající příležitosti a značkový (produktový) event marketing,
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dostaneme časově danou příležitost podřízenou určité strategii (př. komerční využití
vánočních svátků – Coca-cola a vánoční nákladní auto).
Doprovodného zážitku:


Hlavní roli hraje zážitek, který přenáší emoce a pocity mezi značkou a aktivitou
využívající oblasti sportu, kultury, přírody a jiné společenské aktivity.

Místa:


Venkovní eventy (open-air) – jak už sám název napovídá, jedná se o všechny eventy
pořádané venku pod širým nebem. Cílovou skupinou je velké množství lidí.
V nepříznivém počasí je potřeba mít v záloze i jinou variantu. Bývají to kulturní nebo
sportovní akce konané na stadionech, venkovních scénách nebo na náměstí.



Eventy pod střechou – tyto eventy jsou naopak pořádané uvnitř v zastřešených
budovách, jako jsou koncertní sály, divadla, hotely, ledové plochy, hrady, zámky,
apod.

Typologie eventů v Evropě a Spojených státech amerických
Pro lepší přehled předkládám na další stránce grafické znázornění rozdělení event
marketingových aktivit. Zatímco ve Spojených státech amerických rozdělují eventy podle
obsahového a koncepčního dělení, v Evropě je to podle doprovodného zážitku. Obě dělení se
navzájem doplňují a nejde o pevně dané kategorie, ale o příklad strukturovaného přehledu.
(Šindler, 2003, s. 40-41)
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Schéma č. 4: Typologie eventů rozšířená ve Spojených státech amerických
FIREMNÍ EVENTY
SOCIÁLNÍ EVENTY

Zákaznické eventy
Dealerské a obchodní incentivní eventy

Náboženské oslavy

Slavnostní otevření

Společenské eventy

Prázdninové párty
Průmyslové show

KONGRESY A VÝSTAVY

Setkání & kongresy

Eventy pro management

Uvedení nových produktů

Ceremoniály u příležitosti otevření

Sponzorské eventy

Management místa (destinace)

Eventy zaměřené na teambuilding

Výlety

Eventy na veletrzích

Programy pro partnery a
manžele(-lky)

ZÁBAVNÉ EVENTY

Pohostinství a zábava

Show v arénách

Bankety u příležitosti předání
ocenění

Koncerty
Eventy přizpůsobené televizi
Sportovní eventy

NEZISKOVÉ EVENTY

Eventy pro management

Účelově zaměřené eventy

Ceremoniály před zápasy a v poločasech

Fundraising

Korporátní eventy s charitativním
motivem

Politické eventy & shromáždění

OBČANSKÉ EVENTY
Občanské a státní oslavy
Festivaly
Přehlídky

Zdroj: Petr Šindler, 2003 IN Goldblatt, 1999

20

Schéma č. 5: Typologie event používaná v Evropě
EVENT

KULTURA

SPORT

EKONOMIKA

SPOLEČNOST A
POLITIKA

PŘÍRODA

HUDEBNÍ AKCE

OLYMPIJSKÉ
HRY

EXPO

POLITICKÁ
SETKÁNÍ

PŘÍRODNÍ
ÚKAZY

DIVADELNÍ
AKCE

MISTROVSTVÍ

VELETRHY

VĚDECKÁ
SETKÁNÍ

PŘÍRODNÍ
KATASTROFY

KONGRESY

NÁVŠTĚVY
PAMÁTEK

ROAD SHOW

DNY OCHRANY
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

TRADICE

KICK-OFF
MEETING

NEGATIVNÍ
UDÁLOSTI
(VÁLKA APOD.)

ZVYKY

MOTIVAČNÍ
SETKÁNÍ

PŘEHLÍDKY

NÁBOŽENSKÉ
UDÁLOSTI

INCENTIVNÍ
CESTY

ZAHRADNÍ
PARTY

TECHNICKÉ
UMĚNÍ

OBCHODNÍ
PREZENTACE

SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ

MEDIÁLNÍ
AKCE

VÝSTAVY

UMĚNÍ

VĚDECKÁ
SETKÁNÍ

ZÁVODY
TURNAJE
SPORT VE
VOLNÉM ČASE

SEMINÁŘE

JUBILEA

SLAVNOSTNÍ
SETKÁNÍ
VALNÉ
HROMADY
TISKOVÉ
KONFERENCE

POS EVENTY
DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Zdroj: Petr Šindler, 2003 IN Bruhn, 1997
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Pro moji práci je důležité dělení eventů neziskových organizací. Konkrétně
fundraisingovým aktivitám se budu věnovat v samostatné kapitole níže, ale jejich rozdělení
uvedu již zde. Mezi tyto eventy a jejich cíle patří:


Fundraising – cíl: získat takové finanční prostředky, které mohou dále putovat na
veřejně prospěšné aktivity



Osvětový – cíl: sdílet informace a poučit o nějaké situaci



Awareness raising – cíl: zvýšit povědomí o určité činnosti nebo aktivitě



Charitativní – cíl: sehnat finanční podporu a umožnit přímé poslání peněz na účet
organizace často za účasti sponzorů a dárců – veřejné sbírky v medializovaných
upoutávkách a přímém přenosu show programů, kde mají lidé možnost přímo přispět
prostřednictvím SMS zprávy (Jurášková, Horňák a kol. 2012, s. 67 IN Šesták IN
Horňák 2007). Sbírky nabývají různých podob už od pokladničky v supermarketu po
televizní a rozhlasové pořady. Typickými příklady u nás jsou veřejné sbírky: Pomozte
dětem, Paraple nebo Světluška.

2. 3. 5 Organizátor eventu a jeho tým
Pokud se firma či jiná organizace rozhodne uspořádat event, může se zaplacení služeb
externí agentuře prvotně zdát jako zbytečné, často naopak ušetří velkou část peněz. Nejde
pouze o výběr vhodného místa, je potřeba myslet také například na bezpečnostní předpisy a
pojištění. Je důležité se umět rozhodnout, kdy a kam povolat profesionální služby, abychom
se vyhnuli nepříjemným komplikacím, které by nás nakonec stály dvakrát více, než původní
event. (Allen, 2000, s. 8-9)
Externí agentury, které se organizací a realizací akcí zabývají, nemusí vědět přesně, co
se od nich očekává, ale vzhledem k tomu, že se tím zabývají denně, lze předpokládat, že event
bude mít profesionální podobu. Agenturu volíme podle ceny, nabídky služeb a dobrého
jména. Je na nás, jestli si necháme udělat celou akci na „klíč“, nebo jestli agenturu pověříme
jen určitými aktivitami. Záleží na dohodě. (Lattenberg, 2010)
Ať už si zvolíme alternativu pomoci od eventové agentury nebo ne, hlavní osobou,
která bude mít celé představení v režii, je event manažer/koordinátor. Má přehled o celém
dění, ale na dílčí úkoly potřebuje tým. Nezávisle na konkrétním typu eventu můžeme zmínit
tyto osoby, které tým tvoří:


Programový manažer (produkční) – dohlíží na přípravu a celý program na místě a
v den konání akce
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Technik manažer – má přehled o celém technickém zázemí a je na místě v této oblasti
plně k dispozici



Bezpečnostní manažer – zodpovědný za koordinaci subjektů integrovaného
bezpečnostního systému a dodržení všech bezpečnostních předpisů



Personální manažer – najímá, školí a koordinuje zaměstnance

(Kotová, 2012)
2. 3. 6 Cílová skupina a účastníci eventu
Pro pořádající je samotná akce a její přínos velmi důležitá, stejně tak významné je ale i
to, kdo na ni přijde a proč, a hlavně co si z ní odnese. Když víme, jaký je cíl eventu,
definujeme cílovou skupinu. Výše jsme si už rozdělili eventy na interní a externí. Obě
kategorie cílí na jiné skupiny. Interní eventy mohou nabývat různých podob – jsou jak pro
všechny zaměstnance všech poboček a úrovní, vymezených úrovní, pro vybrané úseky
poboček atd. Externí eventy jsou směřovány ven a cílené na zákazníky, partnery, dealery,
dodavatele, top management, širokou veřejnost, média a sponzory. Čím užší vymezenou
cílovou skupinu budeme mít, tím je to jednodušší. Je proto dobré tento krok nepodcenit.
Z cílové skupiny věnujeme pozornost převážně VIP hostům. V jejich případě nesmíme
opomenout speciální požadavky na ubytování, dopravu, služby, občerstvení a celkové
pohodlí, protože právě oni jsou ukazatelem úspěšnosti a cestou k získání uznání a také
sponzorů. Pro pravidelné pořádání eventů si ukládáme kontakty do tzv. mailing listu.
(Lattenberg, 2010, s. 9-17)
Aby nám event přinesl takový prospěch, který očekáváme, zaměříme se na
odpovídající cílovou skupinu, ať už na jednotlivce nebo celé společnosti. Když děláme
jakékoli rozhodnutí z hlediska pořádání eventu, vždy si klademe otázky: Co by naše cílová
skupina chtěla? Co by shledávala užitečné, nápomocné a zajímavé? (Chaturvedi, 2009, s. 21)
Petr Šindler (2003, s. 51) rozděluje cílovou skupinu na primární a sekundární. Zatímco
primární skupina je ta, bez které by event nemělo cenu pořádat, sekundární skupina se
neúčastní přímo, ale informace se k ní dostanou zprostředkovaně, například pomocí médií.
2. 3. 7 Datum
S výběrem vhodného termínu nám podle typu eventu okamžitě naskočí nějaké roční
období. Plesová sezóna je hlavně v zimě, svatby v létě, trhy na jaře a na podzim. Poté, když
zvolíme odpovídající měsíc, přejdeme ke dni v týdnu. Opět podle druhu akce se rozhodneme,
jestli to bude během týdne nebo o víkendu. Pondělí je snad jediným dnem, který se
nedoporučuje. Každý se po víkendu vrátí k práci a rozplánování povinností během týdne.
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Některé akce trvají jen pár hodin, jiné několik dní. Délku musíme dobře promyslet. Delší akce
jsou také dražší a náročnější na přípravu. Datum je tedy potřeba vybrat tak, aby délkou
nezasahovalo do svátků a jiných událostí, které budou chtít například rodiny raději trávit
společně. Pokud to půjde, budeme se chtít vyvarovat toho, že v ten stejný den se bude někde
blízko konat atraktivnější akce, než naše, např. fundraisingový event. (Lattenberg, 2010)
Ashutosh Chaturvedi (2009, s. 21) je také toho názoru, že se pondělí neosvědčuje jako
dobrý den pro pořádání eventu. Tím necháme alespoň jeden pracovní den volný na
zkontrolování a vyřízení nečekaných záležitostí na poslední chvíli. I on zdůrazňuje, že když
vybíráme datum, musíme vzít v úvahu prázdniny, svátky, akce v okolí na podobné téma
(nechceme se dostat do situace, kdy bychom „soutěžili“ o účastníky) a také zohledníme
interní pracovní plán, aby bylo k dispozici dostatek osob.
Název
Výběr názvu je velmi důležitý. Je tím prvním, čeho si lidé všimnou. My chceme, aby
na ně udělal dojem, zaujal je a zaručil tak jejich účast. (Chaturvedi, 2009, s. 21) Proto zvolíme
něco originálního, co vystihuje činnosti společnosti nebo organizace. Název musí být stručný
a věcný, ale zároveň vystihovat typ aktivity, na který je zveme. (Lattenberg, 2010)
2. 3. 8 Místo
Dříve než začneme s hledáním a výběrem místa, zjistíme, kde žijí a kde se pohybují
naši účastníci, protože některé eventy si budou vyžadovat zajištění dopravy jak pro ně, tak pro
naše zaměstnance. Navíc uvážíme, jestli bude nutné zařídit i přenocování v místě konání.
(Chaturvedi, 2009, s. 23)
Výběr místa a prostorů je zásadním krokem, který výsledně tvoří hlavní dojem, a my
chceme, aby se zúčastnění cítili dobře a příjemně. Rozhodování se samozřejmě odvíjí od
vybraného typu eventu. Některé akce se pořádají zpravidla venku, jiné uvnitř. Musíme zvolit
vhodné prostředí, často je dobré „nejít s davem“ a rozhodnout se pro originální řešení.
Rozdělení eventů:
a) Podle oblasti


Lokální, regionální, celostátní (konkrétní území obývající cílovou skupinou)



Mezinárodní

b) Podle místa


Vnější – pořádané venku pod širým nebem.



Vnitřní – pořádané uvnitř v zastřešených prostorách
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Pro eventy pořádané uvnitř můžeme zvolit hotely, restaurace, kavárny, kluby,
sportovní areály, kongresová centra, kulturní domy, historické budovy, muzea, galerie,
divadla a biografy. Venkovní eventy se často pořádají v parku, v zahradách, na sportovních
hřištích, na letištích, na náměstí, v ulicích a ve venkovních zařízeních míst uvedených výše.
Každé místo má své výhody a nevýhody. Největší nevýhodou venkovních akcí bývá
náhlá změna počasí. Je proto zapotřebí mít pro jistotu náhradní plán. Zvažujeme, zda akci
pořádat ve městě či na venkově. Věnujeme velkou pozornost okolí, protože rozhodně není
možné, aby hlučné prostředí narušilo konferenci, seminář či teambuilding. Také se může stát
to, že čím lepší prostředí zvolíme pro fundraisingovou akci, kde chceme vybírat peníze na
veřejně prospěšné aktivity, tím jistější bude účast a možná větší finanční podpora lidí.
Dalším kritériem výběru je naše cílová skupina. Místo se bude výrazně lišit, pokud
pozveme rodiny s dětmi, seniory, sportovce nebo obchodníky.
(Lattenberg, 2010; Šindler, 2003)
2. 3. 9 Pozvánky a oznámení
Po vymezení cílové skupiny, stanovení si data a místa akce přichází na řadu pozvání
hostů. Při interní akci je možné sdělit pozvání zaměstnancům hromadně (například při
poradě), telefonicky nebo emailem. U externí akce můžeme využít tradiční pozvánky posílané
poštou. Zajímavý tip, který Vivien Lattenberg (2010, s. 20) uvádí je: „adresujte jedno pozvání
i sobě“. Je to velmi chytrý způsob, kterým zjistíme, kdy se přibližně k hostům pozvánka
dostane a v jakém bude stavu. V pozvánce musí být jasné, o jaký typ akce se jedná, aby hosté
věděli, jak se mají obléci. Jestli mají zvolit formální či neformální oděv, sportovní,
společenský nebo večerní. Abychom si byli s dostatečným předstihem jistí, že se o naší akci
ví, můžeme poslat tzv. upoutávky se stručnými informacemi, které upozorní na blížící se
event. Poté budou následovat hlavní pozvánky. (Lattenberg, 2010)
Judy Allen (2000, s. 152) se také přiklání k posílání upoutávek s heslem „save the
date“ (v českém jazyce bychom mohli volně přeložit jako „zapište si“). Je to vhodná forma
zviditelnění události, která se má konat v období, kdy je na scéně ještě mnoho dalších akcí.
Můžou mít i formu pohledu s fotkou místa konání, musí obsahovat název a časové údaje.
2. 3. 10 Média a reklama
O naší akci můžeme informovat článkem, prostřednictvím televize či přes internetový
portál. Vše záleží na našem výběru vhodného sdělení, a která média budeme chtít mít na akci
přítomná.
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„Médiím, mají-li nám sloužit, musíme rozumět. Čím lépe budeme vědět, jak to uvnitř
chodí, tím lépe je dokážeme využít“. Tímto „zlatým pravidlem“ by se měl řídit každý, kdo by
chtěl sdělit něco důležitého prostřednictvím médií. Porozumění je klíčové. Pro většinu
novinářů není činnost NNO dostatečně poutavým námětem na její publikování. Mohlo by
dojít ke změně, kdyby NNO přicházely z pohledu médií a jejich publika se zajímavými a
jedinečnými příběhy s dosud nepublikovatelnými problémy. (Šálek a Feřtek, 2001, s. 6-7)
Aby mohla média o našem eventu udělat výstup, budou od nás potřebovat „balíček“
s veškerými informacemi a fotografiemi, tzv. press kit. (Lattenberg, 2010)
Správné inzerování eventu je jedním z hlavních kroků k jeho úspěšnosti. Eventové
agentury většinou spolupracují s reklamními agenturami, aby se povědomí o plánované akci
efektivně šířilo. (Chaturvedi, 2009, s. 15)
2. 3. 11 Služby
Do plánování musíme zahrnout náklady na služby. Ty se budou lišit podle zvoleného
typu akce. U některých budeme muset vybrat hotely, zařídit dopravu nebo parkoviště pro
účastníky. Téměř vždy počítáme s výdaji na nápoje a jídlo, prostory, výzdobu a květiny.
Součástí je také hudba a další technika. Do personálního zabezpečení počítáme obsluhu,
hostesky, dobrovolníky, atd. Na dokumentaci večera budeme chtít fotografa, aby uchoval
vzpomínky. Podle situace se rozhodneme, zda budeme chtít mít pro každého připravený malý
dárek jako pozornost nebo vzpomínku. (Lattenberg, 2010)
Uzavírání smluv a sankce
V případě větších a nákladnějších akcí není neobvyklé, že za pronájem nebo jinou
službu zaplatíme zálohu. To a další náležitosti, za které platíme, musí být uvedeny ve
smlouvě. Pozornost věnujeme především výši pokuty za stornování. Další její položky
obsahují jasně domluvené termíny týkající se dodání objednávek, přesného počtu lidí pro
catering, požadavků ohledně vybavení a dalších náležitostí. (Chaturvedi, 2009, s. 25)
Program
Každý event má podobný harmonogram. Začátek si vyžaduje uvítání a někdy i krátký
proslov. Průběh se řídí daným programem, který se liší podle typu akce. A závěr je spojený s
poděkováním. Zvažujeme, kdy bude naše cílová skupina schopná dorazit, jak dlouho se bude
moci zdržet a v kolik už bude muset odejít. (Chaturvedi, 2009, s. 18-19)
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Stejně jako divadlo potřebuje scénář, event si vyžaduje pevně daný program, ve kterém
musí být uvedeno co se kdy a na jakém místě koná, jaká bude mít každá část programu trvání
a kdo je jak a za co zodpovědný. (Šindler, 2003, s. 65-68)
Jednu osobu pověříme dohlížením na dodržování programu a jeho časového plánu,
aby se celý nezhroutil. Například aby se občerstvení podávalo v určenou dobu, účinkující
nezapomněli v uvedenou hodinu vystoupit, atd. (Lattenberg, 2010, s. 83)
Technické vybavení a zázemí
Už při výběru správného místa pro náš event, bereme v úvahu dostupnost technického
vybavení a zázemí. Pokud zvolená lokace tyto služby nezajišťuje, najdeme agenturu nebo
dodavatele, kteří se postarají od stavby scény (pódia), přes osvětlení, speciální efekty až po
zvukové a vizuální služby. Kromě vybavení zvažujeme i časovou náročnost s ním spojenou.
Zahrnuje totiž dopravu, dodání, instalaci, přípravu, kontroly, zkoušky a následné složení,
abychom nemuseli platit za přesčas. Veškerá technika se musí podrobit zkoušce. Účinkující si
budou chtít projít svá vystoupení, přednášející zase své projevy, a prezentace si bude určitě
vyžadovat kontrolu na plátně. Další položkou je tlumočení. Každý zahraniční účastník by měl
mít možnost vzít si sluchátka, pokud si to akce vyžaduje. Všechno, co se bude odehrávat na
pódiu i mimo něj, musí být perfektně připravené. (Allen, 2000, s. 131- 139)
Catering
První na co se díváme u výběru občerstvení a nápojů je cenová dostupnost vzhledem
k našemu rozpočtu. Můžeme zvolit pouze nápoje a to horké nebo studené, alkoholické nebo
nealkoholické. Občerstvení může být buď s obsluhou nebo formou bufetu v podobě chuťovek
nebo celých pokrmů (studených nebo teplých). Pokud je to v našich silách, u jídla
neopomíjíme speciální stravovací požadavky (alergie, veganství a vegetariánství).
(Chaturvedi, 2009, s. 26)
Téměř na každé akci se předpokládá, že budou k dispozici nějaké nápoje a menší či
větší občerstvení. Zda to bude zadarmo či příplatek, záleží na situaci. Pro zajištění cateringu
se nabízí možnost využít přímo cateringové agentury nebo pokud máme event v hotelu, vše se
může domluvit přímo v místě. Pokud je akce v prostorách, kde služby agentury budeme
potřebovat, zvážíme, jestli využijeme od té stejné agentury nápoje i občerstvení. (Lattenberg,
2010, s. 141-148)
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Doprava a ubytování
Několikadenní eventy si vyžadují zajištění dopravy a ubytování pro hosty. Podle typu
akce zajistíme například ubytování v hotelu a hromadný odvoz autobusem. Pro VIP hosty
objednáme spíše lepší pokoje a taxi. Někteří dorazí vlastním dopravním prostředkem, musí
tedy být domluvené i možné parkování na místě. (Lattenberg, 2010)
Personál
Žádný event by nebyl bez lidských zdrojů. Do nich započítáváme interní zaměstnance,
celkový počet všech profesí, externí odborníky a poradce. (Šindler, 2003, s. 68)
Velkým dílem na celkovém dojmu z akce se podílí právě personál. Podle něj hosté
hodnotí i celý zbytek večera. Aby šlo vše hladce, musí mít každý člen obsluhy, kuchař,
barman, šatnářka, osvětlovač, moderátor, hudebník, hosteska, účinkující a dobrovolník
přehled o tom, co se děje, jaká jsou od nich očekávání a kde mají své místo. Ještě před akcí si
musíme s personálem stanovit jasná pravidla a domluvit se na oděvu, protokolu a přestávkách.
Oděv je většinou bílá nebo černá košile, černé kalhoty a boty, tak aby je hosté uměli snadno
rozeznat, vše záleží na konkrétním duchu eventu. I technici a osvětlovači, kteří jsou po
většinu akce schovaní, by měli mít slušné oblečení, v případě, že by museli vyjít ven a vyřešit
nějaký problém přímo na akci před očima hostů. Každý má své místo a měl by vědět, co dělat.
Pokud nepracujeme se zkušeným personálem, je nutné předchozí školení. I když se toto
opatření může zdát zbytečné, ve chvíli, kdy se něco stane a budeme muset zaplatit
neočekávané výdaje, už tak nepotřebně vypadat nebude. Organizátor proto musí mít veškeré
takové dokumenty u sebe. Pro hladký průběh by měla být jedna pověřená osoba mající
personál na starost neustále na blízku. Samozřejmě záleží na druhu akce, ale kvalitní personál,
který je ochotný splnit hostům „každé přání“ dokreslí společně s krásně vyzdobenými
prostory, dobrým jídlem a pitím celkovou atmosféru. (Lattenberg, 2010, s. 151-159)
V neposlední řadě myslíme také na to, aby byl přítomný někdo, kdo bude k dispozici
lidem se speciálními potřebami (Chaturvedi, 2009, s. 29).
Zachycení a uchování vzpomínek
Naším hlavním cílem je, aby si hosté akci dobře užili a aby na ni rádi vzpomínali.
Snažíme se o to, aby si pocit z příjemně stráveného času odnesli s sebou domů. K uchování
vzpomínek budeme potřebovat jejich zachycení a k tomu zajistíme přítomnost fotografů a
kameramanů. Každá akce má svůj námět a myšlenku, kterou můžeme umístit i do
památečního dárku, který bude také hostům chvíle připomínat.
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Fotografie a záznamy – ideální je zvolit fotografa a kameramana, které známe, jsou
kvalitní a profesionální. Prostor, kde budou pracovat, si musí dobře prohlédnout a
popřípadě doladit například osvětlení.



Dárky – upomínkové předměty mohou mít mnoho podob. Může jít o propagační
předměty s logem, fotografie ze samotné akce, tričko nebo květina.

(Lattenberg, 2010)
2. 3. 12 Vyhodnocení a přínos eventů
Po skončení eventu odejdou hosté a zúčastnění, ale pro organizátory práce nekončí.
Pro okolní svět vypadá event jako akce teď a tady, ale je to běh na dlouhou trať. Petr Šindler
(2003, s. 64 IN Erber, 2000) ho rozděluje na pre-event (oznámení a pozvání), main-event
(vlastní event) a after-event (vyhodnocování a jiné aktivity). My se nacházíme v té poslední
fázi, kde musíme dát prostory či místo zpět do původního stavu a vyhodnotit jeho úspěšnost.
Úspěšný event je závislý na mnoha faktorech a některé z nich ani sami nemůžeme
ovlivnit. Podmínky realizace úspěšného eventu dělíme na primární a sekundární. Do
primárních zahrnujeme správný výběr tématu a programu, kvalitní a spolehlivý tým,
načasování, dostatečnou propagaci a stanovený rozpočet. Sekundární obsahuje časový plán,
situační schéma, pojištění a bezpečnost, práci s vhodnou databází dodavatelů, školení
personálu, dodržování časového harmonogramu, průběžnou kontrolu reakcí zúčastněných,
zachování vzpomínek pomocí záznamů a zhodnocení. (Kotová, 2012)
Během eventu se zajímáme hlavně o to, jak jsou všichni spokojeni. Většinou
dokážeme pocitově odhadnout, jaká je atmosféra. Důležité je, aby se podařil naplnit
definovaný cíl, aby byli spokojeni nadřízení, VIP a ostatní hosté. Po celou dobu si zapisujeme
veškeré informace, hlavně kontakty, které budeme chtít využít i příště. Poté, co provedeme
analýzu celého eventu, poděkujeme celému týmu a spolupracovníkům. S nimi později
probereme celý průběh a doplníme si jejich názory na to, co se povedlo, a co by bylo potřeba
na příští akci zlepšit. Zpětná vazba a komunikace představuje základ dobrého fungování
v týmu. Děkovné dopisy se rozesílají i dodavatelům, které to povzbudí ke spolupráci na
dalších akcích. (Lattenberg, 2010)
Kroky při zhodnocení úspěšnosti eventu podle Vivien Lattenberg (2010, s. 201):


Sepíšeme základní údaje (název, datum, místo, program, doba akce a počet hostů).



Dáme dohromady výsledky z rozhovorů, dotazníků nebo anket od hostů, týmu a
dodavatelů.



Zpracujeme detailnější informace o hostech.
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Vyhodnotíme náklady.



Zahrneme doporučení o vydařených aktivitách (ty budeme chtít využít znovu).



Shrneme si kritické situace (těch se budeme chtít příště vyvarovat).

Přínos organizování eventů:


upevnění vztahů



nabytí nových kontaktů



podpora, dary a sponzoring



zvýšení renomé a prestiže

2. 4 Fundraising a fundrasingové aktivity
Výše jsme si rozebrali oblast event managementu jako celku ve všech odvětvích, což
bylo nezbytné pro základní pochopení principu fungování eventu od samého začátku. Ve své
práci ale věnuji hlavní myšlenku konkrétně fundraisingovým aktivitám, tudíž se na ně v této
části podíváme detailněji.
V první kapitole jsme si sice fundraising vymezili, ale pro zopakování přidám ještě
jednu definici. „Fundraising je systematický a organizovaný proces získávání prostředků pro
zajištění programových i provozních aktivit a rozvoje neziskové organizace.“(Machálek a
Nesrstová, 2011, s. 11)
Fundraising a fundraisingové aktivity mají tisíciletou tradici, ale dříve se jim tak
neříkalo. Lidé se setkávali za veřejně prospěšnými cíli už v dávné minulosti. Například ve
starověkém Římě nemohl zakládat stavovské a zájmové spolky nikdo jiný, než svobodní
občané a to ještě k tomu museli mít oprávnění. Byli to právě bohatí patricijové, kteří
podporovali talentované umělce pomocí zakládaných nadací. Další příklady se našly už
v Bibli. (Boukal a kol. 2013, s. 25)
Aby byl fundraising úspěšný, tak musí podle Petra Boukala a kol. (2013, s. 47-65)
dodržovat tyto zásady:


Komplexnost – zahrnuje v sobě více vztahů. Především jde ale o vztah budování a
pečování mezi tím, kdo dává a kdo dostává (dárce a obdarovaný).



Začlenění – potřebujeme vědět, v jakém kontextu je fundraising začleněn, tedy proč
probíhá.



Aktivita – jde o neustálý a aktivní proces zlepšování metod, jak motivovat ostatní
k podpoře.
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Strategičnost – volba správné strategie nám pomůže formulovat skutečné potřeby,
poznat prostředí působnosti, dát dohromady silné stránky a příležitosti, najít metody
k dosažení vytyčených cílů a přesvědčit okolí o efektivním využívání peněz od dárců
(Machálek a Nesrstová, 2011, s. 12).



Vzdělávání okolí – součástí je zvyšování povědomí o poslání a činnostech NNO



Pravdivost – sdílení informací musí být vždy založeno na pravdě.



Optimismus – úspěšný fundraiser je vstřícný, společenský a za každých okolností
optimistický.



Poděkování – za dar poděkujeme a sdělíme dárci, jak bude využitý.



Výsledek – podle zvolené fundraisingové metody srovnáme náklady na její použití s
výše shromážděnými prostředky.
V první řadě je fundraising tvořen dvěma částmi. Akvizicí, což je získávání dárců, a

péčí o dárce, neboli prohlubování a udržování vzájemných dobrých vztahů. Někteří lidé se
rozhodnou poskytnout dar NNO z vlastní iniciativy, většinou je to ale fundraiser, který si
stanoví plán, kdy, jak, koho a při jaké aktivitě oslovit. Základním stavebním kamenem je
systematický a organizovaný plán a volba efektivní strategie vzhledem k našim dostupným
zdrojům a možnostem. Díky fundraisingové strategii pojmenujeme skutečné potřeby, lépe
poznáme naše prostředí působení, využijeme silné stránky ve prospěch dostupných
příležitostí, vybereme metodu k dosažení vytyčených cílů a představíme okolí, jakým
účinným způsobem využíváme peníze od dárců. (Machálek a Nesrstová, 2011, s. 11-12)
Když tvoříme strategický plán, je vhodné, ještě předtím, než máme stanovený
rozpočet, aplikovat Grubeovu-Mohrovu matici. Ukáže nám dlouhodobou finanční udržitelnost
našich projektů a aktivit. Všechny si je vypíšeme a zvýrazníme ty, které jsou hlavní. Postupně
projekty a aktivity doplníme do matice. Nad každým se zamyslíme zvlášť, jak moc se podílí
na naplňování našich cílů a poslání. Také zvážíme náročnost na získávání prostředků k nim
potřebným. Zjistíme, které projekty a aktivity nejsou tak přínosné, a tak od nich ustoupíme.
Zaměříme se tedy na ty nejúčinnější a budeme podporovat jejich růst. (Machálek a Nesrstová,
2011, s. 14)
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Tabulka č. 1: Upravená Gruberova-Mohrova matice
Soulad s posláním
Finanční udržitelnost
Ano

Nízký

Vysoký

Udržitelné programy

Přínosné programy

(nutné zlo)

(to nejlepší na světě)

Zbytečné programy

Cenné programy

(neospravedlnitelné)

(prospěšné pro

Spíše ano
Ne

společnost)
Spíše ne
Zdroj: Petr Machálek a Jitka Nesrstová, 2011
2. 4. 1 Plánování a organizování fundraisingové akce
Ať už se pustíme do plánování akce místního či mezinárodního významu, budeme
potřebovat nějaký finanční obnos. Plánování a organizace akce sama o sobě nějaké peníze
stojí. A pokud je cílem naší plánované akce získat další finanční prostředky, musíme vzít
v úvahu, že na to budeme muset vynaložit velké úsilí, mnoho energie a také času. Nic ale není
nemožné a finanční podpora místních lidí může být velmi důležitá. (Polačková, 2005, s. 14)
Personální zabezpečení a pověřené osoby
Akci můžeme zorganizovat sami vlastními silami nebo ji svěřit do rukou agentur
zprostředkujících různé služby. V tom případě uzavřeme smlouvu, ve které budou veškeré
potřebné informace ohledně termínů a kvality.
Profesionálové k akci přistoupí jako k projektu, který si od začátku do konce vezmou
na starost, tudíž udělají veškerou práci a ušetří nám čas, nicméně za to budou chtít nějaký
finanční obnos a výsledná akce nemusí plně odpovídat představám organizace, která o svém
předmětu zájmu, poslání a aktivitách ví samozřejmě vše. Pokud se rozhodneme akci
organizovat sami, bude vše přesně tak, jak si představujeme, ale vzhledem k náročnosti
průběhu plánování a realizace nemusí zbýt energie na běžné ostatní činnosti organizace.
Všechno záleží na tom, čemu dáváme v této situaci přednost. Pokud svěříme práci skupině
dobrovolníků, i když projevují nadšení z podílu na dobré věci, musíme se jim od začátku plně
věnovat. Vhodné je například uspořádat školení, kde se mohou dozvědět potřebné informace a
vyzkoušet si různé situace. Pokud se nám podaří dobře zaškolit velké množství dobrovolníků,
můžeme je rozdělit do skupin, resp. týmů, které se mohou zaměřit na různé specifické úkoly a
místa, což může přinést vyšší finanční zisk. (Polačková, 2005, s. 15)
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2. 4. 2 Realizace fundraisingové akce
Definování cílů je klíčové i pro fundraisingové akce. Jejím hlavním cílem je zisk, co
největšího obnosu na činnosti organizace. Dílčí cíle mohou mít podobu zábavy, zvýšení
povědomí o organizaci u široké veřejnosti a vlivných lidí, vyjádření vděku zaměstnancům a
dobrovolníkům, atd. (Polačková, 2005, s. 19)
Dobře definované cíle se řídí zásadami metody SMART:
Schéma č. 6 Metoda SMART pro dosažení cílů projektů NNO

S

• Specific = specifický
• Přesně stanovený cíl, ze kterého je patrné, čeho má dosáhnout.

M

• Measurable = měřitelný
• Na kolik je cíl splněn nebo nesplněn.

A

• Algned = v souladu
• Cíl jde rukou v ruce s potřebami projektu.

R

• Realistic = realistický
• Realistický cíl je splnitelný v zadaném čase.

T

• Timed = časovaný
• Podobné jako u "R". Cíl je závislý na časovém rozmezí.

Zdroj: Petr Machálek a Jitka Nesrstová, 2011
Cíle můžeme dělit podle toho, kdy jsou dosaženy na krátkodobé (dílčí cíle, jejichž
splněním dosáhneme střednědobého cíle), střednědobé (realizací projektu) a dlouhodobé (po
projektu). Krok stanovení cílů se nesmí podcenit. K chybám dochází při nedodržení metody
SMART, nebo když zaměňujeme cíle za prostředky, které nás k němu vedou. Cíl totiž není
aktivita jako například koncert, osvětová akce nebo festival, atd. Aby byl cíl reálný a
měřitelný, musíme si zvolit cílovou skupinu. Mohou jí být jednotlivci, skupiny nebo celé
instituce. (Machálek a Nesrstová, 2011, s. 35-36)
Na výsledku celé akce má podíl několik skupin. Naším cílem je propojit jejich aktivitu
a v ideálním případě je vést k dosažení cíle. Mezi ně patří členové organizace a dobrovolníci,
veřejnost, účinkující, sponzoři a média. (Polačková, 2005, s. 20)
2. 4. 3 Typ fundraisingové akce
Volbu správného typu fundraisingové akce provádíme podle různých faktorů. Musíme
si jasně formulovat naši cílovou skupinu, kdo je pro naši aktivitu klíčový a nemůže tam
chybět. Dále je potřeba zvážit datum a cíl akce, zhodnotit lidské a finanční zdroje, a co
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všechno je potřeba udělat, abychom se mohli od plánování posunout k samotné realizaci.
Nejdříve je potřeba ujasnit si otázky, které nás dovedou k volbě správného druhu akce:


Jaká je naše cílová skupina? Kolik let je lidem ve skupině? Kde žijí? Jaký mají
k organizaci vztah?



Proč budeme akci organizovat? Jaký je její cíl?



Jakou roli budou hrát sponzoři?



Je naším záměrem udělat z akce dobře známou tradici?



Kde chceme akci pořádat?



Je potřeba dodržet nějaké oficiální podmínky? Jaké?

(Polačková, 2005, s. 21-23)
Rizika fundraisingových aktivit
Riziko je „nebezpečí, že dosažené výsledky budou jiné než předpokládané“. (Boukal a
kol., 2013, s. 153)
Pořádání každé akce s sebou nese i nebezpečí a riziko finanční ztráty. Musíme si vše
pečlivě naplánovat, předvídat různé scénáře a být na ně připraveni. I detailně promyšlená akce
obsahuje rizika, která se ovšem snažíme minimalizovat. Poslední, co bychom mohli chtít je
ztráta peněz nebo poškození dobrého jména organizace. Jen málokterá akce je dokonalá a
vyjde přesně podle plánu. Minimalizováním rizik zmíněných níže jim ale často můžeme
předejít:


Sponzoři – v ideálním případě dojde k zisku a pokryjí se náklady na akci ze
sponzorských příspěvků. I kdyby akce nepřinesla zisk, pořád nedojde ke ztrátě a
alespoň se zvýší povědomí o organizaci.



Organizační rada – nutně není potřeba, aby se zapojovala do organizace. Může přispět
třeba tím, že předá několik desítek vstupenek, což zajistí samo o sobě hojnou účast (př.
stanoví se skupina třiceti lidí a každý předá deset lístků, což dá dohromady 300 lidí
pro začátek).



Nízké náklady – získat co nejvíce sponzorů a darů. Většina potřebných věcí
(materiály, kostýmy, atd.) se dají vypůjčit. Cenu místa a prostorů lze po dohodě
domluvit. A nakonec slavné osobnosti a jiní účinkující třeba rádi vystoupí i zadarmo.



Propagace – vyplatí se věnovat pozornost médiím a uzavíráním mediálních
partnerství, která nám pomohou oslovit vybrané cílové skupiny



Celebrity – veřejně známé osobnosti vždy zvýší atraktivitu akce
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Návaznost akcí – během plánování a realizace akce myslíme už na další ve vztahu k té
první. Mohou se tam například objevit významní nebo štědří lidé, které budeme chtít
pozvat i na další plánované akce.



Příjmy „navíc“ – plynou například z fundraisingových aktivit, různých her, které
zařadíme do programu. Získáme tím další peníze vedle příjmů z prodeje lístků atd.

(Polačková, 2005, s. 22-23)
Petr Boukal a kol. (2013, s. 153) připisují rizikům vnitřní a vnější příčiny. Vnitřní
příčiny vzniku rizika jsou ty, které se utvářejí v organizaci a projevují se jako nebezpečí
„zevnitř“, např. špatné mezilidské vztahy. Naopak vnější příčiny vzniku rizika ohrožují
organizaci různými faktory „zvnějšku“, např. přírodní katastrofa.
2. 4. 4 Fundraisingové metody
Když volíme prostředek, který nás má dovézt k naplnění cíle, díváme se na naši
cílovou skupinu. Každá metoda je jiná. Některé si vyžadují počáteční investici, jiné jsou
náročnější na personální zabezpečení. Existují ty, které jsou vhodné pro všechny NNO a ty,
které si vyžadují komplexnější fundraisingové oddělení. Když si ujasníme, na koho a proč se
chceme obrátit, zvolíme jednu z metod. (Machálek a Nesrstová, 2011, s. 81-82)
1. Veřejná sbírka
Zákon o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb., zní: „Veřejnou sbírkou je získávání a
shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu
přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo
charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, či ochrana kulturních památek, tradic
nebo životního prostředí.“
Sbírka může být organizována právnickou osobou, která splní veškeré zákonné
podmínky, a která dostane od příslušného úřadu osvědčení o jejím pořádání. (Boukal a kol.
2013, s. 93). Má mnoho forem – zřízení zvláštního bankovního účtu, kde se sbírají finanční
prostředky, sběrací listiny, pokladničky, telefonní účet ke shromažďování příspěvků za
pronájem telefonní linky nebo prodej předmětů a vstupenek na veřejných a všeobecně
přístupných akcích. (Boukal a kol., 2013, s. 95 IN Zákon o veřejných sbírkách, 2001)
Zákon č. 117/2001 Sb. informuje o podobách, pravidlech a o omezeních sbírek,
respektive o způsobu jejího oznámení, realizace, průběhu a co je potřeba udělat po jejím
skončení (Michálek a Nesrstová, 2011, s. 83).
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Úspěšná veřejná sbírka je známá u veřejnosti, mediálně podporovaná, pořádaná
důvěryhodnou organizací, má podle veřejnosti důležitý účel a věrohodného patrona (Boukal
s kol. 2013, s. 97).
Příklady veřejných sbírek:


Nadace Charta 77 – Konto bariéry přišla nejspíše s prvním velkým nadačním
projektem. Po roce 1989 spustila projekt „Konto Míša“, díky kterému získala při
veřejné sbírce 100 miliónů korun, aby mohla koupit Leksellův gama nůž. Byl
nainstalován v říjnu 1992 v Nemocnici Na Homolce. Vybudovalo se tak pracoviště
stereotaktické neurochirurgie, které zatím dosahuje nejlepších výsledků. (Konto
Bariéry, rok neuveden)



Člověk v tísni má za sebou také velmi úspěšné sbírky. Její největší humanitární
operace se odehrála v roce 2002, kdy bylo velké území České republiky zaplaveno
povodněmi, a tak prostřednictvím sbírky SOS Povodně vybrala celých 269 miliónů
korun. Ke konci roku 2016 překročil objem pomoci 1,5 miliardy korun. (Člověk
v tísni, 2013)



Charita Česká republika pořádá každý rok Tříkrálovou sbírku, což je největší
dobrovolnická akce u nás. Výtěžek jde na sociálně potřebné skupiny lidí, jako jsou
handicapovaní, nemocní, matky s dětmi v tísni a navíc nejméně 10% putuje do
zahraničí na humanitární pomoc. Aktuální výnos Tříkrálové sbírky za rok 2017 je 99
218 361 Kč. Jako poděkování všem, co se na ní podíleli, byl odvysílán Tříkrálový
koncert Českou televizí, který vynesl 1 220 085 Kč, takže za tento rok se uvádí
neuvěřitelná částka 100 438 446 Kč. (Tříkrálová sbírka, 2017)
Takto úspěšné veřejné sbírky pořádají převážně velké organizace s dlouholetou tradicí.

Jejich příprava a organizace vyžaduje hodně úsilí, energie a také zástup kvalifikovaných
pracovníků a dobrovolníků, kteří se na celém projektu podílejí. (Boukal, 2013, s. 96)
2. Charitativní (benefiční) akce
Smyslem charitativní nebo benefiční akce je umožnit dárcům zúčastnit se akce, kde
příjemně stráví volnou chvíli a ještě přispějí dobré věci. NNO k tomu navíc získají nové
kontakty. Naneštěstí je její plánování a organizace velmi náročná a často nedojde
k plánovanému zisku. (Machálek a Nesrstová, 2001, s. 83-84)
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Charitativní nebo benefiční akce mají mnoho podob – koncerty, festivaly, prodejní
výstavy, aukce, tomboly a jiné sportovní, hudební, divadelní a výtvarné programy. Účastníci
přispívají tak, že zaplatí vstupné, s tím, že v ceně musí být odlišeno, jaká částka putuje ve
prospěch sbírky. Úspěšná akce vyžaduje pečlivou přípravu, produkci, medializaci a organizaci
před akcí i během ní. S plánováním je potřeba začít s dostatečným předstihem, podle typu
akce zvolíme vhodný termín, místo a program, nepodceníme veškeré výdaje a zvolíme
vhodnou podobu propagace. (Boukal a kol., 2013, s. 98-99)
Příklady benefičních akcí:


Centrum Mamma HELP uspořádalo v únoru roku 2017 jejich první Benefiční
tančírnu, která se odehrála v hotelu Belveder v Praze. Účastníci tak mohli přispět
organizaci zakoupením vstupenky a během večera se dozvědět něco víc o činnostech
organizace. (Mamma HELP, 1999-2014)



Paraple od roku 2000 organizuje každý rok Běh pro Paraple. Je to benefiční
sportovně společenská akce, kterou tradičně zahajuje Zdeněk Svěrák. Jejím cílem je
přiblížit veřejnosti problematiku lidí na vozíku, seznámit s aktivitami organizace a
sehnat na ně finanční podporu. (Paraple, 2017)

3. Dražba
Dražba (aukce) je „prodej věci, která se tímto způsobem nabízí ke koupi neurčitému
množství subjektů, přičemž je prodána tomu, kdo nabízí nejvíce a zároveň se zavazuje splnit
všechny další podmínky, které byly pro dražbu stanoveny“. Je to individuální forma
fundraisingu, která je organizována samostatně nebo je součástí charitativní (benefiční) akce,
např. plesu. Zaprvé se draží předměty, které přímo souvisejí s činnostmi NNO (např. ručně
vyráběné věci). Zadruhé jde o předměty mající určitou hodnotu, které NNO od někoho
dostaly. Může také probíhat po telefonu nebo internetu. (Boukal a kol., 2013, s. 100-101)
Příklady aukcí:


UNICEF Česká republika už 14 let připravuje Benefiční aukce panenek známých
osobností, během které se draží panenky vyrobené slavnými osobnostmi. Výtěžek,
který doteď odpovídá hodnotě 24 648 085 Kč, šel na podporu očkovacích programů,
díky kterým mohla být poskytnuta pomoc proti smrtelným nemocem 41 080 dětí.
(UNICEF, 2004-2017)
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Galerie Chodovská tvrz uspořádala minulý rok v listopadu Benefiční aukci fotoobrazů
Karla Cudlína a veškerý výtěžek z ní šel přímo na účet Světlušky, která pomáhá lidem
se zrakovým postižením. (Studio Žižkov, rok neuveden)

4. Tombola
Tombolu jako formu zábavy využívá mnoho společenských událostí ke zpestření
programu (např. plesy). I takto mohou NNO získávat finanční podporu. Podobně jako u
dražby jsou „předměty poskytnuté do tomboly dary od fyzických nebo právnických osob,
případně vlastní produkty dané neziskové organizace“. (Boukal a kol., 2013, s. 102)
5. Prodej předmětů
Pokud děláme sbírku prodejem předmětů, musí být kupujícímu jasné, jaká částka jde
přímo na sbírku. Prodávané předměty mohou být vyrobené v NNO klienty, vyráběné někým
jiným pro NNO nebo darované NNO formou sponzoringu. Konkrétní příklady prodeje
předmětů jsou:
a) Street fundraising – nabízení charitativních předmětů v průběhu sbírky přímo na
ulici
b) Prodej zboží nebo služeb v průběhu charitativní akce
c) Prodej přes vlastní nebo komerční e-shop
d) Nákup komerčního zboží, ve kterém je daná částka putující pro NNO
(Boukal a kol., 2013, s. 103-104)
6. Speciální formy dárcovských kampaní
V dnešní době využíváme telefon a internet každý den. Přibyly tak možnosti přispět
prostřednictvím těchto technologií, tedy způsobem, který nám nezabere skoro žádný čas.
NNO tak mohou oslovit velké množství lidí, kteří mohou ihned reagovat na různé situace a
jednoduše tak přispět třeba i nepatrnou částkou. Jde o dárcovské kampaně, například Daruj
správně, Darujme.cz nebo dárcovské SMS-DMS. (Boukal a kol., 2013, s. 104-105)
7. Direct mail
Přímé rozesílání poštou je marketingová technika. Není to sice nejlevnější způsob
komunikace, ale v dlouhodobém časovém úseku, kdy si budujeme databázi s kontakty, které
nasbíráme převážně na námi zorganizovaných fundraisingových akcích, můžeme vytvořit
pevný základ pro stálý příjem organizace. Ten nám poskytují převážně lidé, kteří už jsou
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v nějakém vztahu s naší organizací, oslovíme ale i ty, na které dostaneme kontakt od
partnerských organizací a nakonec adresujeme dopisy těm, kteří s námi do styku ještě nepřišli.
S nejvyšším procentem odpovědí a podpory počítáme od první definované skupiny,
samozřejmě ale záleží na situaci. (Polačková, 2005, s. 27-29)
Jde o efektivní způsob komunikace. Pokud se ji naučíme dobře používat, může být i
velmi výnosná. Má tři podoby: Prospect mail (pro prvně oslovované dárce), Warm mail (pro
osoby, které NNO znají) a House mail (pro osoby, které nám už dříve dar poskytly).
(Machálek a Nesrstová, 2011, s. 84-87)
V těchto případech ctíme a respektujeme Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000
Sb., a všechny jeho náležitosti.
8. Dotovaná akce
Technika dotované akce v podobě sportovní, společenské nebo kulturní aktivity
spočívá v tom, že jedinec za každou jednotku obdrží peněžní sumu, která půjde ve prospěch
předem stanovené organizace nebo aktivity. V zahraničí je tato technika jedna z nejvíce
využívaných.
Nejen výtěžek z poplatku za účast, ale i částka za každý uběhnutý kilometr, který si
rodiny, přátelé či kolegové předem sjednají, putuje na podporu dobročinné aktivity. Volba
správné aktivity je klíčová. Dotovaná akce musí mít předem určené místo a čas, veškerá
povolení a připravené formuláře pro zúčastněné (informace o jejich osobě – jméno a kontakt,
výše částky za jednotku činnosti). Může se podílet více organizací než jen jedna. Stejně jako
na jiné akci je potřeba sehnat co nejvíce sponzorů a domluvit mediální spolupráci. Nakonec
nesmí chybět poděkování všem, co se zúčastnili a těm, co se na akci podíleli. (Polačková,
2005, s. 33-34)
Celosvětově jsou nyní pořádané běhy na podporu boje proti rakovině prsu. Převážně
ženy, ale i muži a děti si na běh oblečou něco růžového ve znaku známé růžové stužky
představující boj s rakovinou prsu už od počátku. V boji proti rakovině prsu se běh velice hodí
– reprezentuje společné překonání překážek. Nebo známý běh Terryho Foxe, kanadského
sportovce, který měl rakovinu, a museli mu amputovat nohu. Ani to ho neodradilo od toho,
aby běžel napříč Kanadou a sbíral finance na výzkum rakoviny.
Dalším příkladem je desetikilometrový běh Bupa pořádaný v různých částech světa.
Pro něj se stalo typické, že účastníci běží, aby vybrali peníze na určitý druh charity. (Raj et al.
2013, s. 23)

39

Také londýnského maratonu se účastní profesionální běžci i amatéři. Někteří se akce
účastní čistě ze sportovního hlediska, ale 76% všech závodníků kvůli tomu, aby vybrali
peníze na charitu, ke které cítí náklonnost. (Bowdin, 2011, s. 39)
Některé nestátní neziskové organizace jako například WHO, UNICEF nebo UNESCO
svěřují eventovým agenturám své fundraisingové akce, které už jsou dnes rozšířené po celém
světě. Na nich vystupují různé slavné osobnosti, které pomáhají šířit povědomí o konkrétním
globálním problému. (Chaturvedi, 2009, s. 7-8)
2. 4. 5 Fundraisingové hry
V rámci fundraisingu organizují NNO akce, které jim mají přinést peníze na veřejně
prospěšné aktivity a lépe s jejich aktivitami seznámit. Finanční zdroje můžeme získat nejen ze
vstupenek a od sponzorů, ale i fundraisingovými hrami. Většinou jde o hry, které jsou
zábavné, a nejde u nich o velkou sumu. Typickým příkladem jsou akce jako plesy, oslavy,
trhy, atd. Nezbytná je účast moderátora, na kterém zábava a zapojení lidí do aktivit závisí.
(Polačková, 2005, s. 41-44) Aktuálně je však potřeba reflektovat registraci plateb přes EET a
ctít Zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb., ten je pro činnost neziskových organizací zatím
stále v řešení.

2. 5 Příklady event managementu v ČR a zahraničí
Jak už víme, pokud chceme organizovat event, vycházíme z rozhodnutí, zda se
plánování a realizaci ujmeme sami, nebo požádáme o pomoc profesionály. V této kapitole se
budu věnovat eventovým agenturám, které mají akce všeho druhu na starost. Nakonec ještě
zmíním studium Event managementu jakožto nového oboru, který se z oblasti marketingu
částečně vyčlenil.
2. 5. 1 Eventové agentury v České republice a zahraničí
Ashutosh Chaturvedi (2009, s. 2-3) uvádí průřez akcí, které jsou obecně pořádány
eventovými agenturami:


Typy: obchodní, firemní, zábavné, fundraisingové, společenské, kulturní, sportovní,
marketingové, propagační a vládní



Konkrétní příklady: výstavy, veletrhy, koncerty, festivaly, meetingy, semináře,
workshopy, konference, kongresy, atd.
Agentury specializující se na eventy poskytují služby různého druhu. Petr Šindler

(2003, s. 88-89) rozděluje event marketingové agentury na 3 kategorie EMA:
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Event marketingová agentura kategorie A – agentury, které poskytují pouze
konzultantské činnosti. Poradenský servis je ale na profesionální úrovni a zahrnuje
koncepty event marketingu přesně podle představ zadavatele. Dokonale nám
předvedou, jak na plánování, realizaci a následné vyhodnocení. Je také tou nejdražší
variantou, což nemusí být vždy výhodné.



Event marketingová agentura kategorie B – agentury, které jsou schopny zorganizovat
určité části našeho plánu nebo nám zařídit celou akci „na klíč“. Cenově vycházejí
výhodněji než agentury kategorie A.



Event marketingová agentura kategorie C – agentury, které kombinují činnosti obou
výše zmíněných agentur. Jde o nejběžnější typ agentur na trhu, protože představují
dokonalé řešení, které nám poskytne kompletní event marketingový servis. Cena se
odvíjí podle toho, co všechno budeme chtít do projektu zahrnout.
Podle toho, jaké služby chceme, dáme přednost takové event marketingové agentuře,

která poskytuje buď plnohodnotný, poradenský nebo jiný servis, který tyto dvě složky
kombinuje. Eventy nedělají pouze čistě eventové agentury, ale i komunikační, public
relations, promotions a produkční agentury s event managementovým oddělením. (Petr
Šindler, 2003)
Příkladem eventové agentury u nás je Event Arena, která získala jako jediná v ČR
ocenění Superbrands 2016 v kategorii „Czech Business“ za nejlepší eventovou agenturu od
organizace Superbrands Business Brand Council, která ho každoročně uděluje. (Marketing &
Media, 2016)
V České republice známe eventové agentury spíše pod českým ekvivalentem
produkční agentury. Event management a produkce se vyskytují v různých komunikačních a
PR agenturách, kterých je u nás nespočet. Jako příklad bych ráda uvedla firmu Bison & Rose,
kde jsem přes rok působila. Jde o komunikační agenturu, jejíž dceřiná firma se věnuje
produkci a projektovému managementu. Agentur existuje celá řada, většina z nich se ale
koncentrují v našem hlavním městě.
V zahraničí jsou samostatné eventové agentury samozřejmostí. Mají své dodavatele a
propracované kroky od začátku až do konce. Například Londýn je městem, kde slovo event
zná každý, tvoří se tam neustále a ve velkém měřítku. Pro příklad zmíním kreativní eventovou
agenturu „STORY“, která působí v hlavním městě Anglie a poskytuje služby všeho druhu. Na
jejich internetových stránkách píší o eventech, které pořádali. Z jejich případových studií jsem
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se dočetla například o akcích Polo v parku, Londýnský Vánoční večírek, Léto v lednu a
dalších. (STORY, rok neuveden)
2. 5. 2 Studium Event managementu
V dnešní době je vysokoškolské vzdělání čím dál více vystaveno konkurenci. Studenti
porovnávají mezi sebou uplatnění na trhu podle různých vysokých škol a oborů. V Austrálii
se stal event management klíčovým aspektem cestovního ruchu. S růstem tohoto odvětví
začalo přibývat i oborů, které mají připravit potenciální studenty na práci event manažerů.
Perry, Foley and Rumpf’s (1996) provedli výzkum s 53 event manažery, kteří se zúčastnili
Australské eventové konference v Canbeře. Měli za úkol ohodnotit 19 předem uvedených
nezbytných dovedností, a vybrat z nich deset nejdůležitějších, které by každý event manažer
měl mít. Mezi ně patřil projektový management, time management, sestavování rozpočtu,
mediální znalosti, podnikatelské plánování, management řízení lidských zdrojů, marketing,
sponzorství, sociální sítě, kontingenční management. Když se jich ale nezávisle zeptali, jaké
jsou hlavní vlastnosti dobrého event manažera, uvedli: schopnost vycházet s lidmi, vize,
přizpůsobivost, vůdčí, komunikační, organizační a marketingové dovednosti. (IN Arcodia a
Baker, 2003)
Stejně jako odvětví eventových agentur, vzdělávání v oblasti „Event management“ je
teprve na počátku. Zatímco v zahraničí ho nabízí vysoké školy jako samostatný obor
popřípadě s nějakou specializací (ve sportu, kultuře, módě, cestovním ruchu, atd.), u nás se
tento termín zatím nepoužívá.
Podle Učitelských novin – přehledu vysokých škol, který zahrnuje veškeré studijní
programy otevírané v akademickém roce 2017/2018 můžeme říci, že je v České republice
mnoho oborů managementu, mediálních a komunikačních studií (Učitelské noviny, 2016).
Zaměřila jsem se na pražské veřejné vysoké školy a jejich prezenční programy. Vybrala jsem
ty, které mají podle jejich webových stránek z hlediska uplatnění absolventů největší vazbu na
event management:


Univerzita Karlova
o Fakulta sociálních věd


Bc. Marketing & PR (UK FSV, rok neuveden)



Mgr. Mediální studia (UK FSV, rok neuveden)

o Fakulta tělesné výchovy a sportu


Bc., Mgr. Management tělesné výchovy a sportu (UK FTVS, 2017)
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AMU
o Filmová a televizní fakulta


BcA Produkce (FAMU, rok neuveden)



MgA Produkce (FAMU, rok neuveden)

o Divadelní fakulta


BcA Produkce (DAMU, 2017)



MgA Produkce (DAMU, 2017)

Mimo vysoké školy a univerzity existují různé vzdělávací kurzy. Příkladem je
profesionální asociace pro organizátory eventů a ostatních lidí, kteří se na nich podílí –
„International Live Events Association“ (ILEA), která nahradila dřívější „International
Special Events Society“ (ISES). Z jejich internetové stránky http://www.ileahub.com/ se
můžeme dočíst, že nabízí vzdělávací programy, díky kterým je možné získat patřičné znalosti,
akreditaci a stát se certifikovaným profesionálem speciálních eventů (CSEP – „Certified
Special Events Professional“). Asociace má své pobočky v různých zemích světa. (Anderson,
2010, s. 2)
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3. Praktická část
V praktické části jsem se inspirovala postupem při výzkumu v bakalářské práci Anny
Švantnerové (2016), která provedla rozhovory ve vybrané mateřské škole.

3. 1 Cíl práce a výzkumné otázky
Cílem výzkumu bylo zjistit, jakou roli hrají eventy ve vybraných nestátních
neziskových organizacích (dále jen NNO). Oblast výzkumu jsem konkrétně zaměřila na
zjištění přínosu eventů z hlediska naplňování cílů a poslání NNO, přístupu NNO k jejich
pořádání a jejich využití při fundraisingu. Také se budu věnovat smyslu eventů pro vybrané
organizace. Na základě posbíraných dat a zjištěných údajů navrhnu model doporučení jako
inspiraci pro ostatní menší a méně mediálně známé organizace k tomu, jak by při plánování a
realizaci akcí měly postupovat.
Na základě výše uvedených informací definuji výzkumný problém: Role eventů ve
vybraných NNO z pohledu 4 informátorek, které se podílejí na její přípravě, organizaci a
realizaci. Výzkumný problém rozvádím do třech výzkumných otázek:
1. Výzkumná otázka: Jak eventy umožňují naplňovat cíle a poslání NNO?
2. Výzkumná otázka: Jak organizace přistupují k pořádání eventů a jak je využívají
při fundraisingu?
3. Výzkumná otázka: Jaký smysl mají eventy pro vybrané organizace?

3. 2 Výzkumná strategie a technika sběru dat
Rozhodla jsem se aplikovat kvalitativní výzkumnou strategii vzhledem k typu
výzkumných otázek, jejichž odpovědi si vyžadují hloubkový popis podrobných informací o
konkrétní situaci (Hendl, 2008).
Díky induktivní

metodě

používané

v kvalitativním

výzkumu

mohu

hledat

pravidelnosti, z kterých vyvodím předběžné závěry, na základě kterých vzejdou nové podněty
(Disman, 2008, s. 76).
Ve

své

práci

kombinuji

dvě

metody sběru

dat:

analýzu

dokumentů

a

polostrukturovaný rozhovor s relevantními respondenty. Ještě před uskutečněním rozhovorů
jsem měla díky analýze dokumentů možnost se lépe seznámit s činnostmi a aktivitami
organizací bez jakéhokoli zkreslení, ke kterému může u rozhovorů dojít. Prošla jsem si jejich
webové stránky, výroční zprávy a newslettery. Díky tomu jsem dostala představu o tom, na co
se v rozhovorech více zaměřit. Polostruktorovaný rozhovor jsem zvolila proto, abych získala
bohatá data z odpovědí na předem připravené otázky, které mohu během rozhovoru podle
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potřeby upravit a doplnit. Dávala jsem pozor na to, aby se informátorka držela tématu a
zodpověděla všechny moje otázky. Snažila jsem se je klást jasně, aby mi osvětlily zkoumaný
problém (Hendl, 2008, s. 174). Během rozhovorů mi byly poskytnuty další odkazy na
dodatečné informace (dokumenty), které výzkum doplnily. Na základě informovaného
souhlasu jsem si mohla rozhovory nahrát. Od všech informátorek jsem také dostala souhlas k
uvedení jejich jmen a údajů o NNO ve své práci. Ten jsem potřebovala, protože jinak bych
nemohla použít informace, které jsou pro mne významné, ale organizaci by mohly odhalit.

3. 3 Výběr vzorku a prostředí
Výběr vzorku byl založen na mém uvážení, jedná se tedy o účelový výběr (Disman,
2008, s. 212). Vybírala jsem takový vzorek, který by vypověděl nejvíce o hodnotách
vzhledem k mému výzkumnému problému, a z kterých bych mohla vyvodit dílčí závěry.
Cílila jsem na čtyři menší a ne tak mediálně známé neziskové organizace, které se
věnují odlišným problémům. Většina organizací většího rozměru, které jsou zpopularizované
v médiích, rozhovory odmítala vzhledem ke své vytíženosti. V organizaci jsem si předem
vybrala ty, které splňují kritéria výběru – připravují, organizují a zajišťují eventy (konkrétně
fundraisingové). Výzkum jsem prováděla s vybranými informátorkami těchto organizací:
1. Psí život: Mgr. Jarmila Pávková - projektová a finanční manažerka, fundraising
Spolek Psí život vznikl 14. 5. 2014. Má dva zaměstnance, jednoho na hlavní úvazek a
druhého na DPP. Ostatní působí jako dobrovolníci a externí dodavatelé služeb (např.
veterináři). Další informace jsou přístupné na www.psizivot.com. (Mgr. Jarmila Pávková,
2017)
2. Letní dům: Mgr. Martina Veselá – PR a fundraising
Zapsaný ústav Letní dům vnikl 19. 2. 1997. Aktuální počet zaměstnanců se pohybuje
mezi 18-20 lidmi. Další informace jsou přístupné na http://www.letnidum.cz/letni-dum. (Mgr.
Martina Veselá, 2017)
3. Handi: Bc. Zdena Synovcová – statutární zástupce a jednatelka (v SPMP)
Pododdíl Handi spadá do zapsaného spolku TJ Seba Tanvald i do SPMP (Společnost
pro podporu lidí s mentálním postižením) Jablonec. Vznikl na podzim roku 1992 a nemá
žádné zaměstnance, tvoří jej pouze dobrovolníci. Další informace jsou přístupné na
http://www.tjsebatanvald.cz/handi/. (Bc. Zdena Synovcová, 2017)
4. Mamma HELP: Ing. Lucie Milaberská – projektová manažerka, marketing
Mgr. Simona Kolářová – fundraising
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Zapsaný spolek Mamma HELP vznikl 22. 10. 1999. V roce 2016 zaměstnával celkem
112 lidí, z toho 52 v Mamma HELP centrech, 51 edukátorů osvětových přednášek,
management tvořil 10 osob a dalších 18 lidí spolupracuje s centry dlouhodobě jako externí
lektoři

a

ostatní

spolupracovníci.

Další

informace

jsou

přístupné

na

http://www.mammahelp.cz/. (Ing. Lucie Milaberská, 2017)
V neposlední řadě jsem je zvolila kvůli dostupnosti k datům, jelikož většinu z těchto
organizací znám velmi dobře a s některými i spolupracuji.
Pouze u Mamma HELPu mám zástupce dva, jejich výpovědi se doplňují. V ostatních
organizacích to nebylo zapotřebí, fundraisingu se věnují zároveň s ostatními povinnostmi.
Dva rozhovory proběhly přes počítačový program Zoom.us, který jsem si stáhla
z internetu, a dva přímo v organizacích v Praze.

3. 4 Plán a postup výzkumu
Na základě telefonické dohody jsem se domluvila s informátorkami na čase, a jakým
způsobem rozhovor provedeme. Už při prvním kontaktu jsem si od nich vyžádala souhlas o
uvedení všech jmen a nahrání si celého rozhovoru na diktafon nebo přes program Zoom.us
přímo do počítače. Než jsem začala s rozhovory, analyzovala jsem mně dostupné dokumenty
týkající se vybraných NNO.
Před započetím každého rozhovoru jsem se ještě jednou představila, zopakovala téma
mojí práce a účel výzkumu. Poté jsem seznámila informátorky s průběhem rozhovoru.
Postupovala jsem podle předem stanovené osnovy otázek, které jsem podle potřeby
přizpůsobila a často se i doptala na informace, na které mne odpovědi přivedly. Délka
rozhovorů se pohybovala v průměru okolo 50 minut. Všechny rozhovory proběhly v březnu
roku 2017.

3. 5 Moje pozice ve výzkumu
Většinu organizací vybraných pro účel mého výzkumu velmi dobře znám. Jsem
členem Tělovýchovné jednoty, pod kterou spadá organizace Handi. Psí život mě oslovuje,
každoročně přispívám. O organizaci Mamma HELP jsem se dozvěděla přes moji maminku,
která ji finančně podporuje. Pouze s Letním domem nemám zatím žádnou osobní zkušenost.
Jelikož mne některé z informátorek znají, byla pro mne tato skutečnost výhodou i nevýhodou.
Výhodu vidím v tom, že ke mně pociťovaly důvěru. Ukázalo se ale, že žádná z nich neměla
s poskytnutím rozhovorů problém, naopak je můj velký zájem o jejich aktivity velice potěšil.
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Nevýhodu spatřuji v tom, že jsem měla o těch mně známých už nějakou představu na základě
spolupráce, musela jsem se tedy od osobního pohledu oprostit a zaujmout pozici výzkumníka.

3. 6 Analýza dat
Polostrukturované rozhovory jsem na základě informovaného souhlasu nahrála a
z nahrávky provedla doslovnou transkripci dat. Tento proces je časově velice náročný, pro
podrobné vyhodnocení je ale podmínkou. Můžeme tak podtrhnout důležité pasáže, na okraji
stránky si psát komentáře a porovnávat místa v textu. Jelikož informátorky nejsou v mém
výzkumu anonymizovány, ty části, které publikuji ve své práci v podobě úryvků, jsem
stylisticky upravila. (Hendl, 2008, s. 208) Samozřejmě jsem si u toho dala pozor, abych do
výpovědí nevkládala nové významy.
Rozhodla jsem se pro tematickou analýzu, která rozeznává, rozebírá, objevuje, a
informuje o kódech v datech, hledá pravidelnosti, z kterých vyvodíme společná témata. Braun
a Clarke (2006, s. 16) nabízejí návod, jak postupovat při tematické analýze v 6 fázích. Nejsou
to striktně dané zásady. Kvalitativní výzkum je flexibilní, řídíme se tedy těmito pravidly tak,
aby byly adekvátní vzhledem k výzkumným otázkám a získaným datům (Braun and Clarke,
2006, s. 16 IN Patton, 1990). 6 fází analýzy podle Brauna a Clarka (2006, s. 16-23):
1. První seznámení s daty – transkripce dat z mluvené do písemné podoby
2. Generování počátečních kódů – čtení textů a pátrání po potenciálních kódech
3. Vyhledávání témat – roztřídění kódů do témat
4. Přezkoumání témat – kontrola a posouzení odpovídajících témat
5. Identifikace témat – jasné definování podstaty témat a jejich pojmenování tak, aby
čtenář ihned věděl, čeho se týkají
6. Výsledná zpráva – popis výsledků

3. 7 Výsledky a vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů
Kde se vzaly eventy
Jednotné pojmenování
Termín event pochází z anglického jazyka. V českém jazyce se nejčastěji překládá
jako akce. Na našem území se původní slovo už běžně využívá. Nicméně vybrané neziskové
organizace ho nepoužívají. Na toto pojmenování reagovaly informátorky spíše překvapením.
Většina zmíněné vymezení zná, ale v jejich prostředí se s ním tolik nesetkávají.
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„Jednoznačně používáme označení akce.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Používáme dva termíny. V Praze jim říkáme akce pro veřejnost a pak máme ještě dvě
aktivity, které se konají mimo Prahu, a to jsou komunitní slavnosti.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Ani od kolegů jsem o tomto pojmenování neslyšela.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Říkáme jim výhradně akce, samozřejmě spojení znám, ale tady ho nepoužíváme.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Shrnutí tématu:
O jednotném pojmenování referovaly všechny informátorky podobně. Všem
událostem, na kterých se podílejí, říkají výhradně akce, pouze jedna uvádí další termín a tím
jsou „aktivity“. Od teď tedy budu používat výhradně označení „akce“.
Naplňování cílů a poslání
Cíle a poslání
Vybrané neziskové organizace mají jako každé jiné svá poslání a cíle. I když jde o
neziskové organizace, které se zabývají odlišnou problematikou, můžeme v nich najít určité
podobnosti.
„Naším posláním je pomáhat psům a kočkám, jejichž majitelé se dostali do tíživé životní
situace nebo se pohybují „na okraji společnosti“ a nedokážou o své zvíře dostatečně pečovat.
Naším cílem přitom není zvířata odebírat, ale zpřístupnit jim potřebnou péči.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Poslání Letního domu je pomáhat dětem bez stabilního rodinného zázemí, z dětských
domovů, mladým lidem, kteří mají zkušenost s nějakou ústavní výchovou a rodinám v tíživé
situaci. Navíc podporuje i pěstounské rodiny. Co se týče dětí z dětských domovů, hlavním
cílem je eliminace a snížení zažitých traumat.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Posláním a cílem je zkvalitnění života osob s handicapem. Specializujeme se na zkvalitnění
života lidí s mentálním postižením, ale i na osoby s kombinovanými vadami.“
(Bc. Zdena Synovcová)
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„V poslání máme zlepšit kvalitu života žen s rakovinou prsu, které si onemocněním procházejí
nebo prošly. Nemoc se může kdykoli vrátit, proto se to týká i těch, co mají nemoc za sebou.
Cílem je ulehčit situaci ženám s rakovinou prsu a vzdělávat veřejnost o prevenci.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Úspěšná akce
Informátorky hodnotí úspěšnost akce podle různých kritérií. Pod úspěšnou akcí se jim
vybavila situace, která podle určitých kritérií, umožňuje naplňovat cíle a poslání organizace.
„Pokud je dosaženo vytyčených cílů, považuji akci za úspěšnou. Odvíjí se převážně od celkové
sumy vybraných peněz a počtu příchozích příznivců.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Úspěšnost akce hodnotíme podle vybrané částky peněz, návštěvnosti a počasí, jelikož naše
akce na něm velice závisí. Letos jsme „vyfundraisovali“ více než loni, tak to hodnotím jako
úspěšnou akci.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Úspěšná akce je taková, která splní stanovené cíle, a u které máte pocit uspokojení. Už jen
to, že se vše povede, svítí sluníčko, nikdo se nezraní a všichni si pěkně užijí den, považuji za
úspěšnou akci.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Nemáme moc čas hodnotit úspěšnost každé akce. Ale podle mě kritéria úspěšné akce jsou
počet účastníků, příchod nových klientů a množství prodaných výrobků.“
(Mgr. Simona Kolářová)
Shrnutí témat:
Cíle a poslání vybraných organizací se liší, jelikož každá z nich má jiný okruh zájmu.
Můžeme u nich ale spatřovat podobnosti. Často se v rozhovorech opakovala vize zkvalitnění
života a poskytnutí pomoci (ať už dětem, dospělým, nemocným, handicapovaným nebo
zvířatům).
Úspěšné akce pomáhají organizacím naplňovat stanovené cíle a poslání. Některé
informátorky přímo říkají, že úspěšné akce jsou ty, které je plní. Jiné uvádějí kritéria, která
k úspěšnosti vedou. Získání finančního obnosu, vysoká návštěvnost a dobré počasí, to vše
podle nich patří k těmto kritériím. Díky úspěšné akci a dosažením těchto kritérií se
uskuteční naplnění cílů a poslání. Zároveň se u třech odpovědí objevuje indikátor mající
vazbu na fundraising. U jedné nikoliv.
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Obecně o akcích
Typy akcí
Akcí, které vybrané organizace pořádají je relativně mnoho. V rozhovorech mi
informátorky vyjmenovaly skoro všechny a dále jsme se bavily konkrétně o jedné
dopodrobna.
„Pro naše příznivce, dárce a veřejnost pořádáme „Dobročinný bazar“. Pro nás a veřejnost
máme na různých „psích akcích“ stánek. Dále pořádáme akci, kde poskytujeme očkování
zvířat lidí bez domova.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Pořádáme akci pro veřejnost „Dobročinný bazar“, „Komunitní slavnosti“ a benefiční akci
„Řeka přání“, na které společně s lampionem pluje i jedno přání dítěte z dětského domova.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Naše organizace je tak malá, že většinou pořádáme akce společně s dalšími dvěma nebo
třemi, například „Společně na jevišti“ v Jablonci. Ve spolupráci s firmou ABB Elektro-Praga
organizujeme „Handi desetiboj“. Pořádáme i další sportovní akce, například cyklistické
závody. V neposlední řadě se podílíme na akci „Cesta pohádek“, kde jsou s námi na stánku i
lidé s handicapem.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Akcí

máme

určitě

mnoho,

většina

z nich

vzniká

spoluprací

s partnery.

K těm

nejvýznamnějším, co pořádáme my, patří „Říjnový pochod“, který upozorňuje na měsíc říjen
jako měsíc boje proti rakovině prsu. Další akce jsou benefiční, kde hraje kapela, a prodávají
se benefiční předměty. Také vymýšlíme charitativní bazary s oblečením.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Roční plán
V teoretickém zakotvení jsem uvedla, že by si měly NNO časem stanovit stálý roční
plán akcí jako známku předvídatelnosti a spolehlivosti. Postoje informátorek se v této části
liší.
„Roční plán mám jen orientační a jen v „hlavě“.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Roční plán máme jasný, k akcím přidáváme pouze další PR aktivity.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
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„Roční plán musíme mít stanovený. Jsme oblastní spolek a našim nadřízeným do Prahy
musíme podávat výroční zprávu a přehledy.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Stálý roční plán nemáme, ale nejvíce akcí máme v říjnu, ten si můžeme zakroužkovat skoro
celý.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Místo a čas
Plánované místo a čas se odvíjí podle typu akce. Všechny informátorky uvedly, že
pořádají akce venkovní i v uzavřených prostorách a že časové rozmezí je většinou u každé
akce jiné.
„Akce pořádáme ve všech ročních obdobích. Většinou se jedná o denní, maximálně víkendové
akce. Místo se odvíjí podle potřeby, tedy venku i v uzavřených prostorách. V obou případech
nebereme v úvahu bezbariérový přístup.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Většina našich akcí je venkovních a jsou bezbariérové. Dobročinný bazar pořádáme
v polovině května od 10 do 6 hodin na Náměstí Míru a Řeka přání se koná v listopadu večer
mezi 5 až 7 hodinou.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Sportovní aktivity a klubovou činnost máme jednou týdně, akce se ale většinou konají jednou
za dva měsíce. Délka akcí záleží na typu. Některé jsou jednodenní, některé sportovní zájezdy
až několikadenní. Pořádáme je uvnitř i venku, já ale spíše prosazuji venkovní činnosti. Jelikož
máme akce i pro osoby s kombinovanými vadami, bezbariérový přístup je samozřejmostí.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Naše akce se konají venku i uvnitř a většinou trvají několik hodin. Bezbariérový přístup jsme
zatím nemusely řešit.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Shrnutí témat:
Podle cílů a poslání organizace se většinou odvíjí i typ akce. Psí život pořádá
„Dobročinný bazar“, zaměřuje se ale hlavně na zvířata – „psí akce“ a poskytování očkování
zvířatům. Letní dům se také věnuje „Dobročinnému bazaru“, mimo to pořádá „Komunitní
slavnosti“. Poslání organizace je vidět převážně v „Řece přání“, kde lampion a svíčka nese
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přání jednoho dítěte z dětského domova. Handi pořádá převážně sportovní aktivity, ale
například akce „Cesta lesem pohádek“ tuto tématiku nenese. Pro Mamma HELP je významná
akce „Říjnový pochod“, která „vítá“ měsíc říjen a upozorňuje na nemoc rakoviny prsu. Další
její akce pouze informují o problematice, prodávají se tam benefiční předměty, ale nenesou
hlavní symboliku poslání organizace.
Roční plán mají některé organizace pevně daný, jelikož o něm musí informovat své
nadřízené, někde ho jen trochu obohacují o další akce. Jiní ho stanovený nemají nebo vědí
pouze o nějakých akcích, které si poznamenají.
Místo konání akce je přizpůsobeno jejím aktivitám. Některé se zpravidla odehrávají
venku, jiné uvnitř. Většina z informátorek bere v potaz bezbariérový přístup, jiné uvedly, že
ho zatím řešit nemusely. Čas a jeho rozmezí je stejně jako prostředí stanoveno podle typu
akce od několikahodinových po ty, které trvají několik dní.
Přístup NNO k pořádání konkrétních akcí
V této části se budu věnovat jedné akci fundraisingového charakteru z každé
organizace, kterou jsme s informátorkami detailněji rozebraly.
Organizace
Psí život
Letní dům
Handi
Mamma HELP

Akce
Dobročinný bazar
Řeka přání
Cesta lesem pohádek
Říjnový pochod

Plánování, organizace a realizace
Během rozhovorů uváděly informátorky postup v jednotlivých fázích. Ten je velmi
podobný, liší se pouze vzhledem k typu akce. Každá si vyžaduje o něco více nebo méně
položek, které je potřeba zajistit.
„Vše organizuji já jako fundraiserka a přesný plán „na papíře“ nemám, s organizací
podobných akcí mám letité produkční zkušenosti, takže bazar organizuji tzv. „z hlavy“.
V rámci fází je zapotřebí sjednotit termín s divadlem La Fabrika, naplánovat PR kampaň (to
se týká sociálních sítí, tištěných médií a mailingu), sehnat věci do bazaru (oslovit naše
příznivce i širokou veřejnost), zajistit dobrovolníky a všechny aktivity zkoordinovat.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
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„Plánování akce probíhá přibližně od poloviny září, kdy už máme daný termín, většinou
určený třeba i rok dopředu. Hlavně zajišťujeme nákup plovoucích lampiónů, propagaci a
doprovodný program. Hlavním bodem benefice je promítání na budovu, na to zveme skotskou
výtvarnici Frances Sander.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Cestu lesem pohádek pořádá více organizací. Na plánovacích schůzích domlouváme termín,
určíme si týmy a zařizujeme náplň programu. Určíme si stanoviště, aby nebyly vedle sebe dvě
se stejnou tématikou.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Důležité je si správně stanovit datum. Řešíme povolení pro zábor veřejného prostranství,
zajišťujeme otevřené veřejné toalety (nebo mobilní WC), elektřinu, doprovodný program a
nordic walking hole, které od nás pacientky dostávají jako dárek. Vždycky chceme, aby tam
byli nějací trenéři, profesionálové, kteří ukážou třeba i na pódiu správnou techniku chůze.
Občerstvení si většinou připravujeme sami.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Cíl
Když jsme se zaměřily konkrétně na akci fundraisingového charakteru, hlavní cíle se
od cílů obecně pořádaných akcích trochu lišily.
„Cílem této akce je vybrat peníze na naše dobročinné účely, osobní setkání s našimi příznivci
a rozvoj vztahů s nimi.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Přilákat co nejvíce lidí na kulturní program, kde od nich získáme nějaký finanční
příspěvek.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Cílem je hlavně prezentace organizace. Ukázat, že i člověk s handicapem je schopný vydržet
celý den stát a usmívat se. Ale do akce jsme něco investovali, tak jsme vždy rádi, když se nám
to aspoň trošku vrátí.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Cílem je zvýšit povědomí o našich činnostech, ale také bych chtěla zdůraznit sounáležitost,
ta je pro nás velmi důležitá.“
(Mgr. Simona Kolářová, 2017)
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Termín a místo
Informátorkám se ihned s konkrétní akcí vybavila téměř přesná data a určitá místa. Jde
tedy o akce, které se opakují v rámci „ročního plánu“.
„Akce se koná na přelomu listopadu a prosince v Praze v divadle La Fabrika.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Řeka přání je benefice, kdy se posílají lampiony po řece Vltavě u Mánesova mostu, a to 23.
listopadu.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Akce se koná jednou za rok v červnu v Tanvaldě.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Byla snaha, aby se akce konala vždy první víkendovou sobotu v říjnu. Teď to budeme muset
vymyslet jinak, jelikož naše akce kolidují s jinými, pro veřejnost atraktivnějšími. Například
v Plzni jsou zrovna slavnosti piva, a lidé z Plzně půjdou raději do pivovaru. My zodpovídáme
za akci v Praze, další pochody jsou v Brně, Olomouci, Českých Budějovicích a Zlíně.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Cílová skupina
Každá z organizací cílí na odlišné skupiny. Informátorky většinou uváděly více než
jednu konkrétní skupinu.
„Naší cílovou skupinou jsou především jednotlivci a zejména ženy.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, pro které je určena první půlka programu. Ale také
lidé nad 25, kteří jsou bez nějakých závazků nebo lidé nad 50, kteří mají už odrostlé děti a
rádi poznají část Prahy z jiného pohledu.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Cílíme převážně na rodiny s dětmi.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Cílovou skupinou jsou pacientky, rodiny a sympatizanti. Je to otevřená akce, přijít může
kdokoliv.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
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Financování
U tématu financování uváděly informátorky vždy jiné způsoby, jak zajistit akci tak,
aby byly náklady co nejvíce pokryté.
„Vše je zdarma nebo na dobrovolné bázi. La Fabrika poskytuje prostor divadla zdarma,
stejně tak obsluhu baru, který je po dobu akce otevřen.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„V loňském roce jsme měli podporu od nadace Agrofert a nadace Divoké husy nám přispěla
20 000 Kč po konání akce, jako navýšení příspěvku.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Akce je financována příspěvky města. Od města dostaneme dotaci.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Akci financujeme kombinovaně, jak z peněz od dárců, tak od sponzorů.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Finanční podpora a sponzoři
Financování souvisí se sháněním finanční podpory a sponzorů. To dělají vybrané
organizace různými způsoby.
„Finanční podporu a sponzory sháním většinou přes známé.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„K darům se snažíme chovat hospodárně tak, abychom přilákali další dárce.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Je to jak jehla v kupce sena. Někdy na někoho padnete, jindy ne, ale většinou těžím z toho, že
ty lidi znám. Nejčastěji se snažím shánět finanční podporu a sponzory přes známé.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Někdo nám dá peníze vyloženě na Říjnový pochod. Zároveň máme podporu od
individuálních dárců, kteří nám peníze posílají online, a my je využijeme tam, kde jsou
potřeba. Teď jsem například psala do Glóbusu, ale jen za Prahu, každé centrum si to zařizuje
zvlášť.
(Mgr. Simona Kolářová)
Mediální spolupráce
Vybrané organizace jsou méně zpopularizované v médiích. Některé ale i tak s méně
nebo více známými spolupracují.
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„Využívám převážně sociální sítě, lokální tiskoviny (Hobulet Praha 7) a mailing našim
stávajícím příznivcům.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Na Řeku přání jsme využili Televizi Praha, která spolupracuje s městskou částí Prahy 1, kde
se benefice koná. Natočila nám krátký příspěvek, který pak šel na internetovém kanálu Prahy
1. Některé firmy nám sdílí akci přes jejich webové stránky, sociální sítě a pomáhají nám
s tiskem letáků“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„O spolupráci s médii hovořit nemůžeme. Někdy nám uveřejní článek s fotkami v deníku
Jablonecka, v Tanvaldských nebo Smržovských novinách. Ale i oni někdy sami volají.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Prezentujeme se na sociálních sítích a webových stránkách. Občas něco vyjde v Radničních
listech. Někdy se něco objeví v Českém rozhlase, kde máme lidi, s kterými spolupracujeme.
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Zajištění akce
Akce si organizace většinou zajišťují svými silami. Některé služby poskytují externí
agentury/jednotlivci organizacím bezplatně na základě dlouholeté spolupráce.
„Akci si organizujeme a vše zajišťujeme sami. Podílíme se na ní hlavně my a pomáhají nám
dobrovolníci.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Máme úžasnou spolupráci s firmou AV MEDIA, která nám všechno technické vybavení
včetně projektoru a osvětlení poskytuje zdarma, také nám pomáhá s propagací. Jinou
speciální agenturu neoslovujeme. “
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Žádné externí agentury nevyužíváme, vše si zajišťujeme sami.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Nevyhledáváme pomoc zvenčí, všechno se snažíme zajistit sami. Ale některé věci vycházejí
z historické spolupráce. Jedna grafička, s kterou už dlouho spolupracujeme, nám pomáhá
s propagací a letáky. Pokud nám například odřekne zvukař, máme známé, kteří nám z branže
pomohou sehnat jiného.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
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Pravidla a povolení
Aby mohla být akce bez problému realizována, informátorky mně sdělily, že musí
respektovat určité zásady a na některé věci si vyžádat povolení.
„Žádné povolení není zapotřebí, veškeré vybavení je v divadle La Fabrika.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„S magistrátem musíme domluvit povolení, abychom mohli na jejich pozemku akci pro
veřejnost pořádat. Vycházíme ze spolupráce s městskou částí Prahy 2, která nám vychází
vstříc.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Kasičku musíme vždy legálně na úřadě rozpečetit za přítomnosti tří lidí.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Potřebujeme povolení pro zábor veřejného prostranství.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Využití fundraisingu
Organizace ve vybraných akcích fundraising využívají, má v nich své opodstatnění, i
když se může jednat jen o malé částky.
„Díky akci „Dobročinný bazar“ vybíráme peníze na dobročinné účely.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Lidé si mohou zakoupit za 100 Kč plovoucí lampion a peníze se dávají do veřejné sbírky.
Dále je tam malý symbolický prodej drobných věcí, například diářů.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Na stanovišti máme cedulku – toto stanoviště pro Vás připravil spolek pro podporu lidí
s handicapem – a vedle kasičku, kde mohou lidé přispět na naši činnost.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Na startovném jsme měly symbolické vstupné 20 Kč. Po pochodu se na místě, kde je další
program, prodávají i naše benefiční předměty.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Přínos akcí a role fundraisingu
Vybrané neziskové organizace pořádají akce za nějakým účelem. Přínos z akce se jim
projevují buď na místě anebo až po nějaké době. Fundraising má na akcích svou roli, ne
každá organizace mu připisuje maximální důležitost.
„Jedním z hlavních přínosů a cílů akce je rozvoj vztahů s našimi příznivci a dárci – je to
šance poznat naše příznivce osobně. Zároveň se mezi sebou více seznámí i všichni naši
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dobrovolníci a celý tým. Tento „vztahový“ rozměr akce je pro naplňování cílů a poslání Psího
života mnohem důležitější, než jeho rozměr „finanční“. Já osobně fundraising stejně vnímám
daleko více jako rozvoj vztahu s příznivci a dárci, než jako samotné získávání peněz.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Jde nám samozřejmě o to, abychom získali co největší finanční sumu, ale také o návštěvnost,
protože ta zvyšuje povědomí o naší neziskové organizaci a činnosti, kterou děláme. Snažíme
se získat i nové dlouhodobé dárce, není to tedy pouze o fundraisingu na místě, ale také o
následné péči po akci, která nám dává naději, že můžeme získat dlouhodobé dárce nebo
dobrovolníky. Například fundraisingem na akci „Řeka přání“napomáháme našemu poslání
tím, že lidi pozveme na zajímavý program, informujeme je o tom, co děláme, proč peníze
potřebujeme a na místě „fundraisujeme“.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Hlavním cílem není vybrat, co nejvíce peněz na místě akcí, důležitost akcí vidím naopak v
prezentaci naší organizace a přiblížení problematiky lidí s handicapem. Nechceme o nich
pouze mluvit, všichni se na akcích potkávají a mají možnost se seznámit.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Na našich akcích je role fundraisingu jen symbolická. Daleko větší přínos vidíme v šíření
povědomí u veřejnosti o nemoci a poukázat na důležitost prevence.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Shrnutí témat:
V rámci plánování, organizace a realizace akce všechny informátorky jako první
uvedly, že je potřeba vybrat správný termín. Jelikož jde o akce pravidelně se opakující, místo
zůstává často stejné. Zařizují doprovodný program, PR kampaně a propagaci. Podle
charakteru akce shánějí potřebné věci – věci do bazaru, lampióny, stánek a nordic walking
hole.
Hlavní cíle vybraných akcí fundraisingového charakteru se zaměřily na vybrání co
největšího finančního obnosu. Pouze organizace Mamma HELP zůstává u symboličnosti
příspěvků a zdůrazňuje spíše sounáležitost. I ostatní ale nadále vyzdvihují prezentaci,
návštěvnost a rozvoj vztahů.
Některé organizace mají pevně daný termín, jiné pouze měsíc, v kterém se bude akce
odehrávat. Z rozhovorů bylo patrné, že místa pro tyto konkrétní akce zůstávají stejná.
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Jelikož cílem těchto akcí je šířit povědomí a vybírat peníze na dobročinné účely, tak
akce cílí převážně na dospělé. V rámci doprovodných programů nebo i charakteru některých
akcí („Cesta lesem pohádek“) je místo i pro děti. Hlavní cílovou skupinou většiny akcí jsou
rodiny, některé ale uvádějí i jednotlivce, ženy, pacientky, atd.
Vybrané akce jsou financovány z různých zdrojů. Některé organizace jsou
podporovány různými nadacemi, příspěvky měst nebo od dárců a sponzorů. V případě
„Dobročinného bazaru“ je to divadlo, které poskytne veškeré zázemí bezplatně přímo na
místě konání.
Některé informátorky říkají, že shánějí finanční podporu a sponzory převážně přes
známé nebo oslovují různé firmy. Dvě z nich potvrzují největší finanční přínos od dárců.
Mediální spolupráce je velmi důležitá, vybrané organizace ale patří k těm méně
mediálně známým. Dávají o sobě vědět prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.
Někdy se jejich aktivity objeví v lokálních novinách. Informátorky ale uvedly i občasnou
spolupráci s TV Praha a Českým rozhlasem.
Z rozhovorů jsem se dozvěděla, že vybrané neziskové organizace fungují spíše jako
rodiny, kde má každý nějakou funkci, ale navzájem si pomáhají. Většina z nich si celkové
zajištění akce dělají svými silami nebo navíc za pomoci dobrovolníků. Jinde vychází
spolupráce a pomoc z dlouholeté známosti.
Každá akce si vyžaduje dodržení pravidel a získání všech patřičných povolení. Není
tak důležité řešit v případě, kdy místo konání všechno zastřešuje. U vybraných venkovních
akcí si ale organizace musí vyžádat povolení. Jedna informátorka také zmiňuje, že i při
výběru peněz do kasičky se musí dbát na dodržení legálních pravidel.
Využití fundraisingu má ve vybraných akcích své místo. Organizace na nich vybírají
peníze na své dobročinné činnosti a aktivity. Lidé mohou, ale nemusí na těchto akcích zaplatit
symbolické vstupné, koupit si nějaký předmět nebo vhodit určitou částku do kasičky.
Přínos akcí u vybraných organizací se potkává převážně v prezentaci organizace a
šíření povědomí o aktivitách a činnostech prostřednictvím účastníků. Některé organizace
připisují fundraisingu větší důležitost jako formu pro naplnění cílů a poslání. V rozhovorech
se ale většinou shodují na tom, že v rámci celých akcí nezaujímá hlavní pozici. Daleko větší
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význam než finanční stránce připisují té „lidské“ – prezentace organizace, šíření povědomí,
setkávání lidí a prohlubování vztahů.
Smysl pořádaných akcí
Tradice
V rozhovoru s informátorkami se objevilo také téma tradice. Některé akce se odrážejí
už v minulosti, připomínají významná data nebo zájmy organizace.
„Očkování se váže ke světovému dni boji proti vzteklině 28. 9., ale protože je klientů mnoho,
pořádáme akci i na jaře. Dobročinný bazar se koná tradičně před Vánoci.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Myslím si, že dobročinný bazar tradici nemá, spíš se každoročně opakuje, tak by si ho
veřejnost už měla s Náměstím míru v květnu spojit.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Tradičně se specializujeme na sportovní aktivity, jelikož je organizace Handi zapsaná i pod
Tělovýchovnou jednotou SEBA Tanvald. Handi se věnuje handicapovaným sportovcům, jak
činnosti rekreační, tak vysoké sportovní úrovni.“
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Náš Říjnový pochod je tradičně v říjnu, který je celosvětově měsícem boje proti rakovině
prsu.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Negativa a limity
Negativa a limity spatřují informátorky ve dvou faktorech. Vnitřní faktory se týkají
vynaloženého úsilí na akci. Vnější faktory jako počasí nelze ovlivnit a může napáchat mnoho
škod.
„Z čistě finančního pohledu je to mnoho vydané energie oproti získané částce, která se dá
sehnat mnohem snadnější cestou.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Naše akce jsou venkovní, tudíž jsme limitovaní špatným počasím, které může znamenat, že
nepřijde vůbec nikdo.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Myslím si, že dnes jde málokterá akce do plusu. Mám pocit, že stojí mnohem víc, než na ní
vyděláte.“
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(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Limity vidím z hlediska vnějších faktorů - počasí. Kdyby pršelo, tak nikdo nepřijde a
vynaložené finance jsou zbytečné.“
(Mgr. Simona Kolářová, 2017)
Budoucnost
S informátorkami jsme se dostaly k tématu plánů do budoucna. Z jejich výpovědí je
patrné, že nechystají nějaké zásadní změny.
„Ráda bych se více zaměřila na akce typu „stánek“ na psích akcích.“
(Mgr. Jarmila Pávková, 2017)
„Naším plánem je akce neustále opakovat, dokud budou úspěšné, a dokud tam budou lidé
chodit.“
(Mgr. Martina Veselá, 2017)
„Akce přidávat neplánujeme. Už tak je to nad naše dobrovolnické možnosti. Plány máme,
určitě neskončíme. Nás to všechny baví a ty, které ne, už dávno odešli. Akce nejsou o jednom
člověku, ale o sehraném týmu a spolupráci “
(Bc. Zdena Synovcová, 2017)
„Do budoucna je pro nás výhodnější se na akcích s někým podílet. Partnerství je stokrát lepší,
rychlejší a efektivnější. Samostatná příprava je totiž velmi časově náročná.“
(Ing. Lucie Milaberská, 2017)
Shrnutí témat:
Některé akce se staly tradicí díky pravidelnému opakování, jiné z nějaké vycházejí.
Mohou se vázat k problematice, které se organizace věnují nebo k celosvětově významným
datům a událostem.
U tohoto tématu se nám postřehy informátorek na negativa a limity na půl rozdělily.
Dvě z nich uvádějí, že pořádání akcí si vyžaduje příliš energie. Přitom částka, která není nijak
vysoká, v žádném případě neodpovídá vynaloženému úsilí. Zbylé dvě upozorňují na
nebezpečí, které s sebou venkovní akce přinášejí – nepředvídatelnost počasí. V nejhorším
případě přijde na zmar veškerá příprava a organizace. Navíc nedosáhnou žádného finančního
zisku nebo může dojít dokonce ke ztrátě.
S vyhlídkou do budoucnosti organizace nehodlají nic zásadního měnit nebo nějaké
akce přidávat. Už teď jsou velmi vytížení. Oblast zájmu chtějí někteří zaměřit na konkrétní
akce a klást důraz na spolupráci.
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3. 8 Diskuze
Vztah mezi event managementem a fundraisingem v podobě pořádaných akcí je
vzájemný a témata spolu mohou úzce souviset. Bez event managementu by nebyla akce
naplánovaná, zorganizovaná a zrealizovaná. A není snad akce pořádaná NNO, která by
nenesla alespoň nepatrný prvek fundraisingu.
Cílem výzkumu bylo zjistit, jakou roli hrají akce v organizacích občanského sektoru.
Na tuto problematiku jsem dostala pohled od čtyř informátorek, které se na plánování,
organizaci a realizaci akcí podílejí. Zkoumala jsem, jak akce umožňují naplňovat cíle a
poslání NNO. Dále jak organizace přistupují k pořádání akcí a jak je využívají při
fundraisingu. A nakonec jsem se zabývala tím, jaký smysl mají akce pro vybrané organizace.
Cílem práce bylo také na základě zjištěných údajů navrhnout doporučení jako inspiraci pro
ostatní menší a méně mediálně známé organizace k tomu, jak by při plánování a realizaci akcí
měly postupovat.
První téma bylo spíše pro zajímavost. Zjistila jsem, že organizace používají jednotné
pojmenování „akce“ namísto „event“. Jedna z informátorek o termínu zatím neslyšela. Druhá
používá slovo „akce“, ale určité speciální události mimo Prahu označuje jako „aktivity“.
Zbylé dvě anglický výraz znají, ale nepoužívají ho pro účely organizace. Pro shrnutí jsem se
tedy rozhodla ve výzkumné části využívat pouze označení „akce“.
Akce v organizacích občanského sektoru hrají velmi důležitou roli. Pomáhají totiž
organizacím naplňovat jejich cíle a poslání. Ty se organizací se podle získaných informací
podobaly. Všechny informátorky v rozhovoru mluvily o poskytování pomoci, vzdělávání
veřejnosti o problematice a celkovém zkvalitnění života a ulehčení situace těm, kteří to
potřebují. Akce je vždy pořádaná za nějakým účelem. Zejména úspěšné akce umožňují
naplnění cílů a poslání. K naplnění cílů a poslání dochází přímo tak, že se nějakou formou
vyberou peníze, které může organizace použít na potřebné činnosti a aktivity, že lidé navštíví
akci, dozví se nové informace a mohou s nimi podle svého uvážení dále naložit.
Když jsme se s informátorkami bavily o akcích obecně, zjistila jsem, že se podílejí na
mnoha akcích, naopak vlastních tolik nemají. Samy pořádají maximálně dvě až tři. Téma
„roční plán“ akcí se neshodl ani u jedné z informátorek. První ho má jen „v hlavě“, ale ne
nijak daný, druhá zmiňuje jasný plán a k němu navíc přidává další aktivity, třetí uvádí, že ho
musí mít stanovený, aby ho mohla poslat nadřízeným, a čtvrtá říká, že ho nemají, ale jsou
termíny, které si mohou poznačit v kalendáři, například celý říjen. Časové rozmezí a místo se
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odvíjí podle konkrétního typu akce a plánovaných aktivit. Všechny informátorky pořádají
akce jak pod střechou, tak venkovní. Většina z nich uvedla, že berou v potaz bezbariérový
přístup. Některé z akcí trvají jen pár hodin, jiné i několik dní.
Z každé

organizace

jsme

vybrali

jednu

akci

fundraisingového

charakteru.

Informátorky uvádějí, že během jednotlivých fází (plánování, organizace a realizace)
vybraných akcí je potřeba zvolit termín, zajistit místo, doprovodný program a aktivity,
technické vybavení, potřebné věci a rekvizity, dostupnost toalet, PR kampaň a propagaci,
sehnat dobrovolníky a rozdělit činnosti v týmech, na veškeré věci dohlížet a všechny činnosti
zkoordinovat. U definování jejich cílů se informátorky názorově rozdělily – dvě akce cílí
hlavně na vybrání co největšího finančního obnosu a zbylé na prezentaci a zvýšení povědomí
o organizaci. Vybrané akce se konají pravidelně na stejných místech, pouze přesné datum se
někdy liší, měsíc ale zůstává stejný. Tyto akce financují různými způsoby. Jedna má vše
zdarma v místě konání, ostatní jsou podporované nadacemi, příspěvky od města, dárci a
sponzory. Právě sponzory a další finanční podporu shání dvě z informátorek přes známé a
zbylé se zaměřují spíše na individuální dárce. Jedna informátorka ale uvádí, že píše i do
různých firem. Vybrala jsem si organizace, které jsou méně mediálně známé, a zjistila jsem,
s kterými médii spolupracují. Jedná se převážně o lokální noviny, prezentují se ale i na
sociálních sítích a webových stránkách. Objevila se ale i spolupráce s TV Praha a Českým
rozhlasem. Záleží hodně na místě působení organizace. Vybrané organizace většinou
nevyužívají služeb externích agentur, snaží si vše zajistit samy. Jedna organizace vychází
z dlouhodobé spolupráce s grafičkou, jiná ohledně technického vybavení na místě konání
akce. Vše je to ale na dobrovolné bázi, nic jim neplatí. Informátorky vyzdvihovaly především
dodržování pravidel a povolení. Dvě organizace si při venkovních akcích musí vyžádat
povolení na zábor prostranství. U akce, která je jako jediná z nich uvnitř, na to nemusí myslet,
divadlo jim vše zařídí. Jedna informátorka zdůrazňuje pravidla, která se musí dodržovat u
vybírání peněz do kasičky. Veškeré vybrané akce mají prvek fundraisingu, ne všechny ho na
akcích definují jako hlavní cíl. Na „Dobročinném bazaru“ je to jasné, prodávají se tam
předměty, z nichž jdou peníze přímo na dobročinné účely. „Řeka přání“ také nabízí zakoupení
lampiónů a prodej dalších drobných předmětů. „Cesta lesem pohádek“ má sice na svém
stanovišti kasičku, akce tedy využívá fundraising, ale přednější je prezentace organice.
„Říjnový pochod“ má také na akci prodej různých drobných předmětů a startovné na pochod
je pouze 20Kč. Fundraising je na této akci pouze okrajově, zaujímá symbolickou část.
Mnohem důležitější je pro ně šíření povědomí a vyjádření sounáležitosti. Přínos akcí vnímají
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informátorky hlavně v rozvoji vztahů s příznivci a dárci, prezentaci organizace a šíření
povědomí o jejich aktivitách. Pouze organizace Letní dům prosazuje primární důležitost
fundraisingu. Ostatní ho tam mají, ale spíše okrajově. Abych to shrnula, fundraising je pro
organizace důležitý, neplatí ale, že by zaujímal na všech akcích výsadní pozici.
Poslední zkoumanou oblastí byl smysl pořádaných akcí. Akce má smysl pořádat,
protože jsou založeny na nějaké tradici a připomínají důležité události. Když se pravidelně
opakují, mohou vytvořit i tradici novou. Psí život tak připomíná celosvětový den boje proti
vzteklině 28. 9. očkováním a Mamma HELP „Říjnovým pochodem“ celosvětový den boje
proti rakovině prsu. Organizace Handi pořádá převážně sportovní aktivity a „Dobročinný
bazar“ Letního domu na Náměstí Míru se už snad podle informátorky také stává tradicí.
V souvislosti se smyslem pořádání akcí zmiňovaly informátorky jejich negativa a limity.
Shodly se na tom, že akce jsou velmi náročné na přípravu a získaná částka je většinou
vzhledem k investovanému času a energii velmi malá, navíc některé akce ani ziskové nejsou.
U venkovních akcí vidí nebezpečí v náhlé změně počasí, která devalvuje celou akci, nikdo
nemusí přijít a vynaložené finance a úsilí je zbytečné. Do budoucna neplánují velké změny.
Organizace Handi žádné akce přidávat nechce, už tak jich má mnoho a Letní dům je chce
opakovat tak, jak je mají, dokud budou úspěšné. Organizace Psí život a Mamma HELP se
chtějí zaměřit více na ty, na kterých se s někým mohou podílet. Abych to shrnula, pořádání
akcí má smysl. Je u nich ale potřeba zvážit, jestli se na ně vynaložené úsilí organizacím
vyplatí či ne. Zároveň z odpovědí vyplývá, že toto informátorky příliš nezvažují – jednou se
rozhodly nějakou akci organizovat, a tak v jejím organizování pokračují.
Když shrnu celý výzkum, tak mohu říci, že vybraným organizacím napomáhají
naplňovat cíle a poslání úspěšné akce a veškeré faktory, které k ní spějí. Pokud je naplní, mají
smysl, i přes jejich náročnost.
Na závěr na základě všech zjištěných údajů navrhuji doporučení jako inspiraci pro
ostatní menší a méně mediálně známé organizace k tomu, jak by při plánování a realizaci akcí
měly postupovat. Vzhledem k finanční a časové náročnosti si myslím, že by se organizace
měly zaměřit na maximálně dvě větší akce a ty pečlivě naplánovat. Ostatní akce mohou být
nárazové, ale menší nebo, jak uvádí vybrané organizace, často se vyplácí se na akcích podílet
ještě s někým dalším. Charakterem by měly reprezentovat cíle, poslání a zájmy organizace.
Mohou vycházet z nějaké tradice nebo připomínat důležitou událost či vyzdvihovat činnosti,
kterými se organizace zabývá. I když se na tom všechny informátorky neshodly, já navrhuji,
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aby se pro ty dvě akce stanovilo pevné datum a místo konání. Lidem se akce připomenou a
s daným ročním obdobím se jim pak může akce spojit a třeba s ní budou i počítat. Pokud je to
možné, zkusíme uhradit veškeré náklady od sponzorů, ty se nejlépe shání přes známé,
můžeme ale zkusit oslovit i různé firmy. Chceme, aby se o akci dozvěděla naše cílová
skupina, kterou si musíme jasně vymezit. Musíme jí dát v dostatečném předstihu o akci vědět.
Propagaci si můžeme udělat sami nebo požádat o pomoc někoho ze známých. Pokud nikoho
takového v okolí nemáme, je dobré dát informace o akci na webové stránky a sociální sítě.
Dále můžeme poslat pozvání lidem, které máme v mailingu. Když se budeme chtít
prezentovat v médiích, zvolíme vhodné sdělení a pokusíme se novinářům nabídnout zajímavý
příběh, je možné že o naší akci vědět dají, rozhodně se vyplatí to alespoň zkusit. Na akci
zajistíme doprovodný program, technické vybavení, další potřebné věci a rekvizity.
Zvažujeme, jestli tam chceme mít občerstvení. Můžeme například něco upéct a na akci to
prodávat. Zjistíme dostupnost toalet, popřípadě zajistíme mobilní WC. Všechny úkoly dobře
rozdělíme v týmu a mezi dobrovolníky, ať každý ví, co má na starost. Neopomíjíme formální
pravidla a musíme získat veškerá potřebná povolení. I když vybrané organizace nemají při
venkovní akci žádný náhradní plán, já navrhuji, aby byly k dispozici alespoň zahradní stany
nebo jiné úkryty před deštěm. Sestavujeme zde fundraisingovou akci, proto nezapomeneme
fundraising do programu zahrnout. Na akci může být vstupné, prodej předmětů, kasička a
spoustu jiných forem. Doporučuji, aby se pořádající více zajímaly o současné trendy v event
managementu a dosáhly tak větší profesionality, nebo se snažily najít spolupracovníky
obeznámené s tímto oborem. Věřím, že dodržením všech zásad, by tento model mohl být
inspirací pro ostatní menší a méně mediálně známé organizace k tomu, jak by při plánování a
realizaci akcí měly postupovat.

3. 9 Limitace a hodnocení kvality
Lincolnová a Guba (1985) představují čtyři kategorie, které vyhovují podstatě
kvalitativního výzkumu z hlediska hodnocení jeho kvality: důvěryhodnost, přenositelnost,
hodnověrnost a potvrditelnost. Na podporu důvěryhodnosti přispěl fakt, že většina organizací
mi byla ještě před výzkumem dobře známá a s některými informátorkami už jsem se předtím
dostala do kontaktu. Uvědomuji si, že zjištěná data nelze přenést na všechny neziskové
organizace, jelikož jsem se v mém výzkumu věnovala pouze čtyřem menším a méně mediálně
známým neziskovým organizacím v České republice. Hodnověrnost dat jsem provedla
pomocí revize. Data jsem kontrolovala i s informacemi, které jsou uvedeny na webových
stránkách organizací. Co se týče potvrditelnosti, i přes to, že mi byly organizace a některé
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informátorky předem známé, zachovala jsme objektivní pohled a zaujala pozici výzkumníka.
Dávala jsem pozor i na to, abych měla dostatečně mnoho informací o zkoumaném problému
pro posouzení adekvátnosti získaných poznatků. (Hendl, 2008, s. 341-342)

3. 10 Etické aspekty
Ve své práci jsem se snažila držet veškerých etických aspektů. Dříve než jsem
započala s výzkumem, vyžádala jsem si od informátorek informovaný souhlas o provedení
výzkumu, uvedení jmen organizací a všech informací ve své práci a o nahrávání celého
rozhovoru. Informátorkám jsem před rozhovory uvedla veškeré informace, nic před nimi
nebylo zatajeno. Byly obeznámeny s průběhem celého výzkumu a využitím všech dat.
Potvrdila jsme jim, že veškerá zjištění budou využita pouze pro moji bakalářskou práci. Dala
jsem jim možnost neodpovědět na všechny otázky, pokud by zasahovaly do jejich know-how,
žádné otázce ale neměly důvod se vyhnout. Snažila jsem se o vytvoření vzájemné důvěry,
otázky jsme kladla jasně a stručně, pozorně naslouchala a nechala dostatek času na odpovědi.
Jelikož jsou všechny mé informátorky velice vytížené, brala jsem v potaz jejich časové
možnosti a přizpůsobila se jejich harmonogramu. (Hendl, 2008, s. 153, 172)
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4. Závěr
Tato bakalářská práce se zabývala tématem event management a fundraising
v organizacích občanského sektoru.
Teoretická část práce byla věnovaná bližšímu přiblížení oblastí event managementu a
fundraisingu. Vymezila jsem pojmy a seznámila čtenáře s historií, procesem plánování,
organizace a realizace úspěšné akce. Nejdříve jsem vše popsala obecně a v další kapitole se
věnovala přímo fundraisingovým aktivitám. Poslední kapitola předkládá přehled eventových
agentur a oborů vzdělávání v odvětví event managementu v České republice a zahraničí.
Praktická část se pomocí kvalitativního šetření zabývala tím, jakou roli hrají akce
v organizacích občanského sektoru. V mém výzkumu jsem vedla rozhovory se čtyřmi
informátorkami (v Mamma HELPu doplnila informace ještě jedna informátorka) z různých
neziskových organizací, které mají odlišné zájmy. Zjistila jsem, že akce zaujímají velmi
důležitou roli ve vybraných neziskových organizacích - úspěšné akce jim pomáhají naplňovat
cíle a poslání, které jsou pro činnosti organizace tím nejdůležitějším. Cíle a poslání se plní
různými způsoby. Třeba tak, že se podaří vybrat částka, která putuje na dobročinné účely.
Nebo tím, že se lidé akce zúčastní, dozvědí se něco nového, a jak informátorky doufají, šíří se
tak povědomí o aktivitách organizace. Organizace se na nich mohou prezentovat, vzdělávat
okolí a získávat další sympatizanty. Některé třeba motivují k dobrovolnické spolupráci.
Zjistila jsem, že pořádání akcí má velký význam. Jejich smysl se vyznačuje tím, že vychází
z nějaké tradice nebo poukazuje na určitou významnou událost či činnost. Každá organizace
si ale musí zvážit, na kolik se jí jednotlivé akce vyplatí pořádat. K plánování a organizaci
přistupují kladně, akce pořádat chtějí. Jsou ale velice náročné na přípravu a pouhá změna
počasí nebo nedostatek vybraných peněz mohou znamenat velkou ztrátu. Také jsme zjistila,
že fundraising se sice na každé z akcí vyskytuje, ne vždy však zaujímá výlučné postavení.
Většina organizací se přiklání k jeho symbolickému využití. Na základě všech získaných
informací jsem na závěr formulovala doporučení jako inspiraci pro menší a méně mediálně
známé organizace k tomu, jak by při plánování a realizaci akcí měly postupovat.
V této bakalářské práci se potvrdil významný vztah event managementu a fundraisingu
v dnešní době. Obě oblasti by společně mohly vytvářet úspěšné akce, které by měly smysl a
byly velkým přínosem pro naplňování cílů a poslání jednotlivých organizací. Organizace
zaujímají k pořádání a realizaci akcí kladný přístup, i když je plánování velice náročné, akce
pořádají i nadále, protože se jich lidé účastní, a to je to hlavní.
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Seznam zkratek
AMU

Akademie múzických umění

CSEP

Certified Special Events Professional

ČR

Česká republika

DAMU

Divadelní fakulta Akademie múzických umění

DMS

Dárcovská textová zpráva

DPP

Dohoda o provedení práce

EET

Elektronická evidence tržeb

EM

Event marketing

EMA

Event marketingová agentura

FAMU

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění

ILEA

International Live Events Association

ILSES

International Special Events Society

IT

Informační technologie

NNO

Nestátní nezisková organizace

PR

Public relations

SMS

Textová zpráva

SPMP

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

UK FSV

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

UK FTVS

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

UNESCO

Organizace OSN (Organizace spojených národů) pro výchovu, vědu a kulturu
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNICEF

Dětský fond Organizace spojených národů (United Nations Children's Fund)

VIP

Very important person

WHO

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
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