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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje problematice množení zvířat a neziskovým organizacím či 

jiným subjektům, které v této oblasti působí. Množení psů a koček je primární příčinnou 

jejich přemnoženosti na území České republiky, což se stává čím dál větším problémem, 

jelikož síť institucí určených na jejich péči selhává z důvodů nedostatečných kapacit. Práce se 

zaměřuje na aktivity těchto organizací a nástroje, jimiž mobilizují potřebné zdroje, stejně jako 

na samotný problém množení.  Teoretické ukotvení leží v teorii mobilizace zdrojů. Kromě té 

se autorka v teoretické části věnuje obecně i občanské společnosti, neziskovým organizacím a 

vysvětlení fenoménu množení zvířat. Práce zpracovává pět kvalitativních rozhovorů 

s organizacemi či spolky, které se snaží v této problematice podnikat kroky s cílem snížení 

množení. V empirické části autorka představuje vybrané organizace a následně se věnuje 

analýze nasbíraných dat. Na finanční a lidské zdroje nejvíce spoléhají organizace, které mají 

fyzicky v péči zvířata, na jejichž péči vynaloží nejvíce těchto prostředků. Naopak organizace 

zaměřující se primárně na osvětu, dokáží tuto činnost do velké míry provozovat za pomoci 

vlastních prostředků, finančních i lidských. Stran mobilizace financí je nejvíce využívána 

vlastní produkce či individuální dárci. Společným rysem všech zkoumaných organizací je 

primární nástroj využívaný pro mobilizaci všech typů zdrojů a tím je internet a sociální sítě, 

kde silně dominuje Facebook. Ten představuje nejen samostatný zdroj, infrastrukturu pro 

komunikaci, platformu pro sdílení kulturních zdrojů, ale i prostředek k získávání dalších 

zdrojů. Dalším společným rysem je osvěta, byť se u organizací liší míra, nakolik se jí věnují. 

Primární příčinnou totiž není jen nedostatečné legislativa, která by množení korigovala, ale 

problém neinformovanosti či nezájmu na straně běžných občanů. Strategie, které používají 

organizace k mobilizaci potřebných zdrojů, jsou těmito organizacemi hodnoceny jako 

dostačující. Zatím nepříliš velký úspěch tohoto hnutí lze tedy přičítat spíše nedostatečné 

poptávce po změnách a cílech, o které hnutí usiluje, pramenící z nedostatečné informovanosti 

a sebereflexe lidí. Veřejná pozornost a morální závazek v podobě převzetí principů hnutí a 

jejich dalšímu šíření je tím hlavní zdrojem, o který musí tyto organizace usilovat.  

 



 
 

Abstract 

This Diploma Thesis focuses on the issue of reproduction of animals and the non-

profit organisations and subjects working in this field. The cat and dog reproduction is a 

primary cause of their overpopulation in the Czech Republic which becomes an ever-

increasing issue as the abandoned animal shelter network fails to provide enough capacity for 

local demand.  The thesis is focused on the activities of such organisations and tools they use 

for mobilising the necessary resources as well as the issue of animal reproduction itself. The 

theory basis is in the general theory of resource mobilisation supported with the explanation 

of the civil initiatives dedicated to this phenomenon as well as the overview of the 

phenomenon of the animal reproduction as well. The thesis is composed of five qualitative 

interviews with organisations or movements that are dedicated to effective reduction of  

animal reproduction. The empiric part of the thesis presents selected organisations and then 

analyses the collected data. The financial and human resources are mostly utilised by 

organisations which physically treat animals and the majority of the funds is consumed by 

providing care for them. On the other hand, organisations dedicated to enlightenment and 

education are able to function as self-funded and self-organised ventures. The major source of 

financial support for such organisations is their own production or individual benefactors. The 

common tool for mobilising all types of resources in all these organisations is internet, 

specifically social networks with the strong dominance of Facebook. Facebook presents not 

only an independent platform for communication, but also a way of sharing cultural resources 

and as an effective tool for obtaining new resources. Another common feature of all 

organisations seems to be the attention to enlightenment, though they very much vary in the 

degree of it. This is connected to the fact that the primary cause of animal reproduction is 

inappropriate legislation that would control it or the issue of insufficient knowledge and lack 

of interest between general population. The organisations consider these strategies to mobilise 

resources as sufficient. The not so great success of these movements can be accounted to the 

insufficient demand for changes and goals of such movements which originates in the 

insufficient knowledge and self reflection of the population. Public attention and a moral 

commitment to follow the principles of the movements as well as to their spreading should be 

the main resource and main goal for all these organisations to pursue.  
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Námět práce: 

Práce by se měla týkat problematiky množení zvířat. Kromě množení za komerčním 

účelem (psí množírny…) jsou zvířata, konkrétně psi a kočky na našem území množeny i bez 

zájmu o výdělek. To však bohužel rovněž přispívá k přemnoženosti těchto druhů zvířat, které 

není schopna síť útulků a dalších institucí zabezpečit. Mnoho organizací a sdružení se věnuje 

osvětě a šíření informací o této problematice stejně tak jako jejími řešení. Práce by se měla 

opírat o teorii mobilizace zdrojů, která je jednou z teorií spojených se sociálními hnutími. 

Tato teorie spojuje úspěch konkrétního hnutí s efektivní mobilizací zdrojů materiálního či 

nemateriálního charakteru. 

 Cílem práce je tedy zjistit jaké postupy organizace a sdružení používají pro mobilizaci 

těchto zdrojů, na které zdroje jejich aktivity cílí, jak hodnotí jejich efektivitu a celkově svůj 

úspěch či neúspěch v této problematice. Dále mě bude zajímat, jaký mají názor, na základě 

zkušeností, na budoucí vývoj v rámci problematiky množení zvířat.   

Výzkumné otázky: 

 Jaké postupy využívají organizace/komunity k mobilizaci potřebných zdrojů?  

 Na které druhy zdrojů je jejich aktivita zaměřena? 

 Vnímají dané postupy jako efektivní? Zaznamenávají konkrétní úspěchy v této 

problematice? 

 Jak definují cíl, kterého se snaží za pomocí svých aktivit dosáhnout? 

 Jak vidí samy organizace a komunity, na základě jejich dosavadních aktivit, budoucí 

vývoj 

v této problematice? 

 



 
 

Předběžná struktura práce: 

V teoretické části bych se ráda nejprve věnovala pojetí zvířete ve společnosti 

s propojením se sociologickým oborem, který se touto problematikou zabývá – Animal-

human studies. Pro práci je rovněž nutná definice pojmů spojených s problematikou množení 

zvířat jako chov, množení, hromaditelé, kastrace atd. stejně jako dosavadní legislativy týkající 

se chovu zvířat.  Dále bych se věnovala občanské společnosti, sociálním hnutím a s nimi 

spojenými pojmy a teoriemi. V metodologické části vymezím výzkumný problém spolu 

s výzkumnými otázkami a rozeberu metodologii, kterou pro svůj výzkum využiji. V praktické 

části bude následovat samotná analýza získaných materiálů, rozhovorů a interpretace dat 

z nich získaných. V závěru pak shrnu odpovědi na výzkumné otázky, které jsem si stanovila, 

tedy jakým způsobem se organizace, sdružení i jiné komunity snaží o šíření informací o dané 

problematice. 

Metodologie: 

V tomto výzkumu bych ráda spojila dvě metody získávání dat. Vzhledem k tomu, že 

mám zájem získat data týkající se chování, zkušeností, názorů atd. zvolila bych kvalitativní 

formu výzkumu. Konkrétně by se jednalo o rozhovor pomocí návodu, který mi umožní 

věnovat se všem důležitým tématům a zároveň poskytne dotazovaným možnost vyjádřit se i 

k jiným tématům, která považují v tomto směru za důležitá. Rozhovory bych ráda doplnila o 

analýzu dokumentů, které dané subjekty využívají v rámci osvěty v oblasti problematiky 

množení zvířat.  
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Úvod 

Zvířata hrála roli v životě člověka už v dávných dobách. Vztah mezi člověkem a 

zvířetem se však postupem času prohluboval a stejně tak se měnily možnosti a způsoby 

„využití“ těchto zvířat. Zvířata tvoří podstatnou součást naší společnosti. Čím dál více se 

dostává do popředí jejich další využití a to jako společníci – domácí mazlíčci, z nichž 

nejpopulárnější jsou psi a kočky. Společenská hnutí za práva zvířat dala vzniku oboru 

Human-Animal studies, který vychází z předpokladu, že zvířata zasahují do lidských životů 

na mnoha úrovních. Toto je základním předpokladem a východiskem tohoto oboru stejně tak, 

že se jedná o autonomní subjekty s vlastním vědomím, zájmy a emocionálním životem. 

Optikou tohoto oboru jsou zvířata vnímána jako právoplatní členové společnosti, kteří mají 

právo na život, péči a ochranu jako člověk. Tento obor a způsob, kterým vidí zvířata, 

legitimizuje nároky sociálních hnutí za práva zvířat, které se snaží dosáhnout toho, aby jejich 

zneužívání bylo vnímáno jako společenský problém, stejně jako zneužívání jiných slabších 

skupin společnosti.  

Přemnoženost domácích mazlíčků, konkrétně psů a koček na území České republiky 

se skutečně stává problémem. Sít útulků a dalších organizací už není schopna zabezpečit 

každoročně vzrůstající těchto opuštěných zvířat a nejsou finančně ani kapacitně schopni jim 

poskytovat dostatečnou péči. K tomuto problému nejvíce negativně přispívá právě množení 

zvířat, jak komerčního tak nekomerčního charakteru.  Pod pojmem množení si většina lidí 

představí v médiích často zobrazované množírny psů, které se rovněž staly námětem několika 

odborných článků i v zahraničí. Zvířata (nejčastěji psi) jsou zde množena v často příšerných 

nehygienických podmínkách, čistě za účelem zisku bez ohledu na zdravotní stav dospělých 

jedinců ani mláďat. Nekomerční množení pak nevychází ze zájmu o zisk, ale například touhy 

mít mláďata po své feně či kočce.  Této formě množení se média ani další příliš nevěnují, 

jelikož stav zvířat je často po fyzické a psychické stránce v pořádku a nedochází zde k týrání. 

Co si mnozí neuvědomují je, že paradoxně toto množení přispívá k přemnoženosti mnohem 

více.  

Legislativa v tomto směru není příliš nápomocná. Existuje samozřejmě zákon proti 

týrání, popřípadě veterinární zákon, který například množírny zcela jistě porušují. Sankce za 

porušení těchto zákonů (zákaz chovu, odebrání zvířat) však nejsou vždy implementovány. Ať 

už z důvodu nedostatku důkazů či faktu, že odebraná zvířata by nebylo kam umístit, jelikož 

většina útulků je plná. Nekomerční množení však žádné zákony neporušuje a není tak 
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vnímáno ze strany státu jako problematické.  Práce věnující se problematice množení na 

našem území, mají nejčastěji pouze informační charakter. Popisují tento fenomén z hlediska 

jeho škodlivosti pro zvířata a společnost, včetně nástrojů, které má stát pro jeho potírání. To 

co je opomíjeno jsou aktivity organizací a spolků, kteří se zabránění množení rovněž věnují.  

Těm se právě věnuje tato diplomová práce. Vzhledem k tomu, že subjekty, které 

v práci zkoumám, jsou svým charakterem jak organizace, tak spolky, zvolila jsem proto 

souhrnné označení organizace sociálního hnutí, zkráceně pouze organizace. Činnost těchto 

institucí bude zkoumána z hlediska jedné z teorií sociálních hnutí, a to teorie mobilizace 

zdrojů, konkrétně jejímu podnikatelskému modelu.  Ten stojí na předpokladu, že aby bylo 

určité hnutí úspěšné, je třeba, aby bylo schopné efektivně mobilizovat zdroje, jak 

materiálního, tak i nemateriálního charakteru, které následně využívá pro své aktivity.  

Klíčovou je rovněž i poptávka po změně, o kterou dané hnutí usiluje. Cílem práce je zjistit 

jaké mobilizační postupy využívají organizace zabývající se množením zvířat, na jaké zdroje 

se zaměřují a k čemu je následně využívají. Zároveň jsem se zaměřila na to, kde dle jejích 

mínění leží příčina problému množení. Vzhledem k tomu, že jsem zvolila organizace 

různorodě zaměřené, očekávám, že i jejich aktivity a tím spojené potřebné zdroje se budou 

lišit. K tomuto tématu mě přivedly mé vlastní zkušenosti s vlastnictvím zvířat a náklonost 

k nim, kterou jsem si, za roky společného života s nimi vytvořila. Dalším důvodem byli i 

moje návštěvy v několika útulcích a můj zájem angažovat se v pomoci opuštěným zvířatům. 

Moje bakalářská práce se věnovala dobrovolníkům, kteří pečují o opuštěná zvířata 

v institucích k tomu určených (útulky, depozita). Zde jsem v rámci výzkumu navštívila 

několik těchto institucí a mám tedy určitou představu, jak tato zařízení fungují. A jelikož 

právě množení zvířat, které vede k neustálé přeplněnosti těchto zařízení a s tím i klesající 

možnosti zajistit opuštěným zvířatům plnohodnotný a šťastný život, rozhodla jsem se v rámci 

diplomové práce zaměřit právě na tento problém.  

První část diplomové práce tvoří její teoretické ukotvení. Zabývám se zde nejprve 

občanskou společností a neziskovými organizacemi, které v této sféře působí, mezi něž 

spadají i organizace, sdružení a spolky zabývající se množením zvířat. Následně se věnuji 

sociálním hnutím a blíže pak teorii mobilizace zdrojů, na jejímž základě budu analyzovat 

aktivity vybraných organizací. V další kapitole se pak věnuji tématu zvířete v sociologii a 

společnosti. V neposlední řadě pak definuji pojmy související s množením – tedy co je 

množení, jaké jsou jeho druhy atd., spolu se stručným představením zákonů, které mohou mít 

na tento fenomén vliv. V metodologické části představuji cíle práce, spolu s dílčími 
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výzkumnými otázkami. Dále pak metody, které jsem pro tento výzkum zvolila. Empirická 

část pak slouží pro představení organizací, na něž je můj výzkum zaměřen. Následně se pak 

věnuji analýze získaných dat, na základě kterých vytvářím typologii zdrojů a s nimi spojených 

aktivit za účelem omezení množení zvířat.  

1. Teoretická část 

1.1. Občanská společnost 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, můj výzkum se bude dotýkat organizací či sdružení, 

které se zabývají problematikou množení zvířat. Všechny tyto celky patří do oblasti občanské 

společnosti. V této kapitole se tedy budu věnovat občanské společnosti a neziskovým 

organizacím do ní spadajících.  

Zdrojem a základem pro občanskou společnost jsou sami občané. Tam kde jsou 

občané pasivní a neúčastní se občanských aktivit, správy veřejných věcí a neangažují se 

v neziskových organizacích, nelze hovořit o občanské společnosti [Frič 2015:1]. Občanský 

sektor je označení pro tu část společnosti, která se nachází mezi rodinou, trhem a státem a 

patří do ní soukromá sdružení občanů, založené na dobrovolnosti a značící se sledováním 

nejrůznějších cílů. Může se jednat o podporu veřejně prospěšných cílů, z nichž benefituje 

celá, či větší část společnosti. Zde figurují církve či jiné náboženské spolky, které do své 

činnosti často zahrnují i pomoc potřebným. Veřejný prospěch sledují i nejrůznější nadace na 

podporu lidí v obtížných situacích. Obecně prospěšné spolky pak poskytují služby v oblastech 

jako je kultura či zdravotní a sociální péče [Skovajsa 2010:16]. 

Tato oblast bývá označována různými výrazy. Občanský sektor, občanská společnost, 

neziskový/třetí/dobrovolnický/nezávislý sektor či sociální ekonomika. Všechny tyto pojmy 

odkazují k obdobné části sociální reality, avšak každý má jiné vymezení. Občanská 

společnost na rozdíl od občanského sektoru zahrnuje i neformální část, kam patří např. 

neformální společenství a sítě, veřejná shromáždění a demonstrace a rovněž i samotní občané. 

Ve formální části, kterou lze označit občanský sektor pak najdeme spolky, nadace, církve, ale 

třeba i školy a muzea. Je nicméně lepší používat výraz organizovaná občanská společnost, 

jelikož tento termín přímo ukazuje na fakt, že občanský sektor stojí na základech občanské 

společnosti [Skovajsa 2010: 30-31]. 
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Různorodost terminologie v této oblasti má tedy příčinu v její heterogenitě, která 

vychází z jak různorodosti participujících jedinců, tak i sledovaných cílů. Dále pak v tom, že 

tato oblast je předmětem různých vědních oblastí, jako právo, politologie, sociologie, 

ekonomie či mezinárodní vztahy, přičemž každá z těchto disciplín uplatňuje svou terminologii 

[Skovajsa 2010:18]. I pro organizace spadající do oblasti občanské společnosti existuje 

mnoho různých výrazů – organizace občanské společnosti, občanské organizace, neziskové 

organizace či organizace nestátní. Do specifických typů pak patří komunitní organizace, 

organizace založené na víře či charitativní nebo humanitární organizace. Existuje více definicí 

těchto organizací, ne všechny jsou však dostačující. Jako nejefektivnější se ukázala 

strukturálně-operacionální definice Salanoma a Anheiera, skládající se z pěti znaků, které 

musí subjekt splňovat, aby byl za takovou organizaci považován [Skovajsa 2010: 36-38]. 

1. Organizovanost - subjekt musí být do určité míry institucionalizovaný. Buď je zřízen 

jako právnická osoba nebo má jasnou a stálou organizační strukturou. Jednorázové, 

neformální a dočasná shromáždění lze samozřejmě považovat za součást neformální 

občanské společnosti, nicméně nelze je definovat jako organizace občanské společnosti 

2. Soukromý charakter a nezávislost na státu – subjekt není státem zřízen a ani není jeho 

součástí. Většinu prostředků potřebných k jeho činnosti tedy není možno získávat od 

státu 

3. Zásada nerozdělování zisku – zisk musí být využit pro činnost subjektu a nikoli 

rozdělován mezi jeho členy a vlastníky 

4. Samosprávnost – subjekt se sám spravuje a neřídí ho jiná organizace 

5. Dobrovolnost – subjekt vykonává svou činnosti za spoluúčasti dobrovolníků. Stejně 

tak může být podporován skrze dobrovolné dary a využívat práci dobrovolníků 

[Skovajsa 2010: 38-39]. 

1.1.1. Neziskové organizace 

Jak již bylo zmíněno, organizace občanské společnosti plní mnoho funkcí. Mezi tyto 

funkce patří poskytování služeb a to za podmínek, kdy nejsou, či jsou v nedostatečné kvalitě, 

poskytovány státem či trhem. V rámci advokačních funkcí pak prosazují a hájí soukromé i 

veřejné zájmy. Další funkcí je budování komunity, kdy vytváří a upevňují vztahy v místních a 

zájmových společenstvích. V rámci sebevyjadřovací funkce poskytují prostor jednotlivcům 



17 
 

pro uplatnění jejich přesvědčení a projevení individuality. Rovněž chrání hodnoty, zavádí do 

praxe nové ideje a služby a mohou být prostředkem charitativních činností. V neposlední řadě 

pak podporují a přispívají k důležitým změnám jak ve smýšlení, tak i chování jednotlivců i 

politikách jednotlivých zemích [Skovajsa 2010: 42-43]. 

Neziskové organizace netvoří homogenní celek. Někteří autoři jako Foley a Edwards 

hovoří o občanské společnosti I. a II., přičemž podle nich první skupinu tvoří organizace 

působící v oblasti welfare služeb (sociální, zdravotní, vzdělávací) a druhou pak zájmové 

organizace v oblasti sportu, kultury a rekreace. Hasenfeld a Godron přidávají další skupinu 

advokačních organizací. Ty dělí na občanskou společnost III. A, představující tradiční 

advokační organizace a občanskou společnost III. B, kterou tvoří nové advokační organizace, 

jež reprezentují nová sociální hnutí [Frič 2015: 1]. 

Vytvoření všeobecně akceptovatelné kategorizace neziskových organizací je velmi 

složité, už kvůli jejich velké rozmanitosti. Stejně tak zde hrají roli specifika organizací 

typických pro jednotlivé země a regiony. V České republice je využívána čtyř-prvková 

kategorizace, jež kombinuje dvě kritéria – funkční zaměření a sledovaný zájem dané 

neziskové organizace.  

Neziskové organizace lze dělit na servisní, které se zaměřují na přímé řešení veřejných 

problémů skrze poskytování služeb klientům a advokační, které zasahují do rozhodování o 

řešení veřejných problémů skrze obhajobu práv konkrétních skupin. Některé organizace plní 

obě funkce současně, nicméně vždy je jedna z nich dominantnější. Obě funkce lze plnit 

„dovnitř“, tedy v zájmu svých členů či „navenek“ v zájmu veřejnosti a společnosti [Frič 

2015:2-3]. Organizace a sdružení, na které se zaměřuji ve svém výzkumu, spadají do 

kategorie nových advokačních organizací, jelikož se zaměřují na hájení práv zvířat.  

1.1.1.1. Fundraising 

Existuje vícero způsobů, jak financovat neziskovou organizaci. Vlastními silami skrze 

členské příspěvky a dary jednotlivců, dary od podniků a firem či prodej vlastních výrobků a 

služeb. Druhou variantou je získávat finance od institucí k tomuto účelu určených a těmi jsou 

státní fondy ČR, české nevládní fondy a nadace a následně pak mezinárodní fondy vládního i 

nevládního charakteru. Při snaze o efektivní získávání financí je nutno mít vyřešené základní 

otázky a témata. Tím prvním je poslání organizace, které by mělo být zformulováno pomocí 

jasných a konkrétních cílů. Nezisková organizace vzniká  reakcí na lidskou či společenskou 
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potřebu. Pokud se organizaci daří jí uspokojovat, zvyšuje se i ochota lidí organizaci finančně 

podpořit. Dalším je pak efektivní finanční strategie a plánování, kterou je nejvhodnější 

postavit na diverzifikovaném získávání peněz z mnoha různých zdrojů. Tím může organizace 

předejít existenční závislosti na jednou konkrétním zdroji. Za vhodné finance z hlediska 

nezávislosti jsou považovány hlavně členské příspěvky a příspěvky od jednotlivců. Dalším 

bodem je serióznost a transparentnost. Největší šanci na získání finanční podpory má totiž 

seriózní organizace. Mezi znaky serióznosti patří demokratická struktura, transparentnost, což 

znamená zveřejňování informací o cílech, struktuře, materiálním a personálním zabezpečení 

činnosti a finančních zdrojích skrze výroční zprávy, a v neposlední řadě dobré jméno, které 

přichází až časem při dokázání spolehlivosti, dodržování závazků atd. Důležitá je rovněž 

efektivní a vhodná dělba úkolů, tedy rozdělení činností ve směru kdo bude opatřovat finance 

z kterých zdrojů. A v neposlední řadě samozřejmě zacházení s penězi. V interních předpisech 

organizace by měla být zakotvena i formulace ekonomické odpovědnosti. Dále je nutné 

udržovat podrobnou evidenci příjmů a výdajů, shromažďovat doklady, udržovat si přehled o 

financích. Roli hraje i volba správné banky, nedělání dluhů, dodržování zákonů a 

samovzdělávání skrze literaturu o hospodařeních organizace [Marková 1996: 7-13]. 

Peníze, které organizace získá vlastními silami, přináší dvojí užitek. Samozřejmě ten 

finanční, který s sebou nese určitou nezávislost, pocit jistoty a i získávání dalších financí 

například od Fondů, jelikož organizace bude působit jako schopna se o sebe postarat. Dalším 

užitkem je ten organizační. Pokud organizace dokáže získat dostatek peněz je to známka toho, 

že o jejich program je zájem. Větší obnos financí rovněž může podpořit organizaci různých 

akcí, kde je možno získat další členy. A následně pak publicita, kdy je možné představit 

organizace lidem a zlepšit jejich celkovou image. Pokud organizace získává peníze vlastními 

silami, nevyhne se oslovování a navazování kontaktu s jednotlivci i firmami. Je nutné 

pracovat efektivně, tedy získat co nejvíce, za co nejkratší dobu, dlouhodobě a systematicky, 

za pomoci stanovení dlouhodobých cílů, na kterých postupně pracovat a vést si o každé, byť i 

neúspěšné snaze záznamy. Do této kategorie spadá i dobré vychování, umění prezentovat, 

které organizaci pomůže osobní dárce zaujmout. Existuje několik hlavních zásad, které platí 

při získávání peněž od soukromých dárců. Mezi ně patří zdůrazňování kladů, prezentace 

konkrétních plánů, umění reagovat na námitky a v neposlední řadě i dobrá reklama, jako 

brožury, letáčky, samolepky, články v médiích či jiné mediální reklamy [Marková 1996: 16-

18]. 
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Členské příspěvky a dary jsou pokládány za nejstabilnější a nejvíce nezávislý zdroj 

příjmů. Tyto příspěvky mohou mít různou formu. Může se jednat o jednorázové částky 

placené jednou za rok, či drobnější částky jednou měsíčně. To jaká by měla být výše těchto 

příspěvků je často předmětem sporů. Nižší příspěvky sloužící jako nalákání nových členů 

nejsou v budoucnu příliš efektivní, protože neumožňují dostatečně kvalitní činnost [Marková 

1996: 20-21]. 

Dalším způsobem získávání financí je firemní sponzoring. Tato forma je u nás již 

poměrně rozšířena, ale často je redukována pouze na masové a populární akce, které s sebou 

nesou pro sponzora vysoký propagační efekt. Taková podpora nemusí být jen finančního 

charakteru, ale může se jednat i o zboží či služby. Firma může dodat materiál, může pomoci 

při návrhu inzerátu, znaku či trička. Některé mohou i na určitý časový úsek zapůjčit své 

zaměstnance. Oslovení takové firmy má opět svá pravidla. Je třeba si připravit seznam 

vhodných podniků a společností, připravit prezentační materiály organizace, získat o firmě 

maximum informací a zjistit si na koho se konkrétně obrátit. V rámci jednání je pak třeba 

zdůraznit kvality neziskové organizace, ale neztrácet ze zřetele zájem dané firmy. Základem 

je rovněž kvalitně napsaná sponzorská smlouva [Marková 1996: 23-27]. 

Vlastní podnikání je dalším způsobem, jak získat finanční prostředky. Za nejideálnější 

je považováno, pokud toto podnikání souvisí přímo s předmětem činnosti. Pokud se tedy 

zaměříme na organizace působící v ochraně a péči o zvířata může se jednat o krmiva pro 

zvířata, hračky a další předměty se symbolikou zvířat. Výrobky či služby je možno následně 

nabídnout veřejnosti a získat tak jejich podporu, skrze jejich nákup. Tito lidé často 

s organizací sympatizují a její výrobky si koupí přednostně. Předmětem vlastního podnikání 

mohou být samolepky, placky, kuchařky, kalendáře, plakáty, pohlednice, trička či tašky. Tyto 

předměty nevznikají jen za účelem získání financí z jejich prodeje, ale i jako propagace. Do 

služeb pak mohou patřit informační služby, přednášky za úplatu, kurzy, školení, práce v lese, 

odklízení sněhu a další. Je možno pořádat i akce zábavného charakteru jako jsou večeře, 

večírky, bazary, aukce, trhy či koncerty [Marková 1996: 32-34]. 

Kromě získávání peněz skrze použití vlastních sil jsou zde ještě fondy a nadace, které 

mohou být rovněž využity k získávání financí. Tyto instituce jsou určené na to, aby 

rozdělovaly finance z různých státních i soukromých zdrojů mezi neziskové a nevládní 

organizace. Při zájmu o získání financí z nadačních fondů, je nutné zaslat oficiální písemnou 

žádost. Každý nadační fond má své vlastní podmínky financování, které je dobré dopředu 
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zjistit. Existují České fondy a nadace, které se řídí občanským zákoníkem, následně pak státní 

fondy zřizované zvláštními zákony a fondy zahraniční. Vzhledem k tomu, že zkoumané 

organizace nevyužívají státní ani zahraniční fondy, nebudu o nich hovořit. České a fondy a 

nadace lze dělit na dva typy. Ty, které financují pouze svou vlastní činnost a tzv. 

„sponzorující“ nadace, které přidělují finanční prostředky na základě žádosti o grant. Některé 

fungují na základě kombinace obou typů. Skutečně sponzorujících nadací je u nás málo, 

jelikož samy nadace se často potýkají s nedostatkem financí. Mnoho z nich vzniklo s vidinou, 

že pokud vzniknou, najdou se brzy i dárci, což se v mnoha případech nestalo [Marková 1996: 

35-45]. 

1.1.1.2. Lidské zdroje 

Podle údajů z Evropského výzkumu hodnot vykonávalo dobrovolnickou práci 29% 

populace, přičemž tento podíl se od počátku 90. let příliš nezměnil.  K výraznému pohybu 

nedochází ani v rámci jednotlivých segmentů občanského sektoru. Dominantní podíl 

dobrovolníků (2 třetiny) vykonává svou činnost v oblasti zájmových organizací – sportovních, 

rekreačních či kulturních.  Co se týče členství, u starých advokačních organizací převažují nad 

dobrovolníky, zatímco u nových, kam spadají i mnou zkoumané organizace, mají větší podíl 

dobrovolníků [Frič 2015: 5-6]. 

Dobrovolnictví lze dělit na formální a neformální. Druhé zmiňované lze definovat jako: 

„trvající neplacené služby, které jednotlivci poskytují mimo formální strukturu organizace.“ 

[Fikelstein, Brannick 2007: 104] Je však nutno oddělit péči a pomoc, která se vztahuje 

k přátelům nebo příbuzných, jelikož zde může hrát roli určitý závazek a povinnost. Naopak 

formální dobrovolnictví je organizované a znamená poskytování neplacené pomoci ve 

prospěch druhých v rámci skupin či organizací [Frič 2015: 11]. 

Frič poukazuje rovněž na změny ve společnosti, které s sebou nesou i změny ve vzorcích 

dobrovolnictví. Tradiční společnost vyznačující se sdílenými hodnotami, normami a sociální 

kontrolou do určité míry určovala dráhu jedince. Dnešní společnost poskytuje více prostoru 

pro jednotlivce, jak se realizovat. [Frič, Pospíšilová 2010: 56]. S individualizací typickou pro 

současnou společnost došlo k nástupu nového typu dobrovolníky tzv. reflexivních 

dobrovolníků. Současný dobrovolník, již není orientovaný kolektivně, ale individuálně. 

Nejsou orientování a spojeni pouze s jednou organizací, ale spíše s určitou oblastí nebo 

projektem. Nechtějí být vázání členství a vyžadují vysokou míru autonomie [Frič 2015: 12-

13]. 
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Jedním ze současných trendů v oblasti neziskových organizací je profesionalizace. Tu si 

lze představit jako transformaci na formální organizaci s profesionálním řízením. To zahrnuje 

managment, kvalifikované pracovníky, strategické plánování v oblasti získávání zdrojů apod. 

Účelem profesionalizace je na jednu stranu zvýšit absorpční kapacitu, tedy schopnost 

neziskových organizací čerpat prostředky z evropských fondů a na druhou posilování kapacit, 

které by mělo stabilizovat občanský sektor, zvýšit jeho udržitelnost a podpořit schopnost 

realizovat vlastní projekty těchto organizací. Profesionalizace se pak projevuje v růstu počtu 

zaměstnanců a zavádění manažerského či programového řízení. V oblasti nových 

advokačních organizací, kam spadají i ty věnující se právům zvířat je jich zhruba 50%. 

Profesionalizace organizací má i svou stinnou stránku. Jak upozorňuje Paul Dekker, pod 

tlakem profesionalizace dochází k tomu, že organizace jsou až příliš homogenní a zaměřené 

na zájmy svých zaměstnanců, což překrývá demokratický prvek a snižuje ohled na veřejný 

zájem. Organizace tak ztrácejí svůj morální aspekt a nejsou tolik zajímavé pro veřejnost. Stran 

účinků na dobrovolníky nelze jednoznačně říci, zda je profesionalizovaná organizace 

odpuzuje nebo spíše přitahuje [Frič 2015: 7-10]. 

1.1.1.3. Virtuální aktivismus 

Rozmach elektronických médií s sebou přinesl mnoho nových forem občanské 

participace a otevřel širokou škálu akčního repertoáru pro sociální hnutí a neziskové 

organizace. To má samozřejmě své plusy a mínusy, pro některé neziskové organizace to 

znamená odliv členů, jelikož virtuální formy aktivismu se obejdou bez formální organizace. 

Přesto je mnoho organizací a sdružení, které tyto formy vítají, jelikož nabízí možnost, aby 

více lidí usilovalo o dosažení daného cíle, za použití virtuálního aktivismu. A zároveň internet 

poskytuje možnosti, jako mohou tyto lidi oslovit [Frič 2015:14]. Jelikož všechny organizace a 

sdružení, kterým se ve svém výzkumu věnuji, využívají internet a sociální média ke své 

činnosti a to hlavně právě ve směru oslovení veřejnosti a následné osvěty, považuji za důležité 

představit nové způsoby participace, které virtuální prostředí nabízí.  

Různé disciplíny společenskovědních oborů se zaměřují na účinky nových médií a 

technologií na občanskou společnost a její využívání těchto technologií. Hlavním potenciálem 

internetu je snižování transakčních nákladů skupin a aktivistů, jelikož umožňuje spolupráci a 

participaci bez časového či prostorového omezení. Internet zcela jistě tvoří a stále pokračuje 

v utváření akčního repertoáru sociálních hnutí, které se snaží o sociální a politické změny. 

Kromě usnadnění a podpory off-line, tedy tradičních akcí, rovněž vytváří nové formy aktivit. 
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Rozdíl mezi tradičními aktivitami, které internet rozšiřuje a těmi, které jsou na jeho existenci 

přímo založeny, nemusí být vždy jasný, jelikož skupiny často nevyužívají pouze jednu 

techniku, ale jejich kombinaci. Mezi aktivity, které zahrnují podporu internetu (internet-

supported actions) patří například poskytování finančních prostředků skrze jedno kliknutí na 

internetu [Laer, Aelst 2010: 1148-1150]. Neziskové organizace tuto možnost často poskytují 

na svých webových stránkách. A to skrze uvedení transparentního účtu, na který je možno 

přispět na financování aktivit dané organizace či možnost přispět přímo skrze kliknutí na 

webové stránce. Existují i různé crowdfundingové portály, skrze které je možno získávat 

finance na konkrétní projekty. Finanční možnosti podpory samozřejmě fungovali ještě před 

vznikem internetu, nicméně už bylo nutné peníze někam fyzicky donést. Vzhledem k tomu, že 

nyní je možné platit online kartou, je dárcovství peněz výrazně snazší.  Další vliv lze 

pozorovat v oblasti spotřebitelského chování, kdy internet poskytuje informace, které redukují 

potenciální překážky pro spotřebitele, aby mohli své výrobky efektivně nakupovat. Což lze 

rovněž prostřednictvím internetu [Laer, Aelst 2010: 1152]. Rovněž usnadňuje mobilizaci a 

koordinaci v případě protestních (i nadnárodních) demonstrací nebo nadnárodních setkání 

[Laer, Aelst 2010: 1153-1154]. Online petice je jednou z aktivit, která je na hraně mezi 

aktivitami založenými či podporovanými internetem. Petice jako taková patří k tradičním 

nástrojům sociálních hnutí, otázkou je zda online petice má stejnou váhu jako petice se 

skutečnými podpisy a jestli se tedy jedná o rozšíření původní formy či o nástroj nový. Mezi 

aktivity založené na internetu (internet-based actions) patří nicméně tzv. „emailové bomby“, 

protestní webové stránky nebo hackerské aktivity [Laer, Aelst 2010: 1147]. 

Využívání internetu a sociálních sítí sociálními hnutími a občanskými organizacemi 

má jistě své klady i zápory. Výhodou je bezesporu dokázat instantní viditelnosti. Díky tomu 

hnutí dosáhne k širšímu publiku, většinou k mladým lidem, kteří využívají internet, aniž by 

museli vynakládat vyšší finanční výdaje. Naneštěstí malé organizace nemají dostatek 

finančních prostředků, aby o sobě dali vědět, například prostřednictvím reklamy v tradičních 

médiích Některá hnutí využívají internet k organizaci interních událostí, budování spolupráce 

a posílení vztahů se svými stoupenci. Sociální média posilují vztahy s příznivci skrze 

feedback, který jim organizace a sdružení poskytují, stejně tak jako mohou příznivci či 

organizace komunikovat mezi sebou.  Monitoring a aktualizace informací je v této oblasti 

velmi důležitá. Nepravdivé informace mohou ohrozit pověst a proto je monitoring klíčovou 

aktivitou. V tomto směru je důležité ovládat schopnost strategické komunikace, oslovit 
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žádoucí publikum a vypořádat se s možnou negativní zpětnou vazbou [Melki, Malat 2014: 6-

11].  

Kromě zmíněného dárcovství peněz mají sociální média a internet další vliv na 

financování hnutí a neziskových organizací. Vzhledem k jejich počtu může být pro 

potenciální investory problematické vybrat si organizaci nebo sdružení, pro svou investici. 

Mnoho lidí si myslí, že přítomnost na internetu zvyšuje důvěryhodnost a je to znamením, že 

jde o seriózní organizaci. Stejně tak mohou investoři sledovat aktivity těchto organizací a 

„vidět“ jak bylo naloženo s jejich financemi [Melki, Malat 2014: 6-8]. 

Kritika virtuálních forem aktivismu jim však vyčítá jejich povrchnost, jelikož redukují 

občanskou participaci na pouhé klikání myší z domova. Kvůli tomuto faktu bývá někdy 

označován jako kliktivismus (clictivism), bačkorový aktivismus (armchair activism) či 

ulévácký aktivismus (slacktivism). Vzhledem k nenáročnosti vyvstává často otázka, zda se 

taková forma participace dá vůbec považovat za občanský aktivismus. Stejně tak zda jestli 

lidé nezačnou mít dojem, že kliknutím tlačítka a například „olajkováním“ příspěvku, že 

učinili za dost své občanské povinnosti [Frič 2015:15]. 

První výzkumy na téma virtuálního aktivismu byly uveřejněny roku 2010. Sice se 

jednalo o celkový výzkum dobrovolnictví, nicméně byly zde zahrnuty i údaje o virtuálních 

aktivistech. Podle výsledků se roku 2009 dobrovolně angažovalo touto formou pro určitou 

organizaci asi jen jedno procento občanů a výraznější vzestup nebyl zaznamenán. Nicméně 

individuální aktivita v rámci virtuálních komunit byla zaznamenána u 9 % osob, přičemž 

třetinu lze označit za seriózní aktivisty, kteří kromě účastí v internetových diskusích a podpisů 

petic i aktivně přispívají na různé stránky.  Sociologický ústav AV vytvořil pěti stupňový 

žebříček internetové participace. Na nejnižší příčce jsou „diváci“, pouze pasivní příjemci 

informací, dále pak „sběratelé“, kteří cíleně vyhledávají informace na konkrétní témata. 

Uprostřed jsou pak „účastníci“, kteří se aktivně zapojují do komunikace na sociálních sítích. 

Až nejvyšší dva stupně, lze dle autora (Čermák) považovat za skutečné občanské participanty. 

Jsou jimi posuzovatelé, kteří jsou aktivní na diskuzních fórech, kde přispívají komentáři, 

hodnocením či podepisují petice. Jejich podíl se různil, od 3% až po 23%. Posledními jsou 

pak tvůrci, kteří sami na internetu publikují, v diskuzních skupinách nejen přispívají, ale sami 

je zakládají či zveřejnují různé materiální jako videa či fotografie. Představovali však jen 

pouhých 12%. Virtuální aktivismus je typický spíše pro mladší část společnosti. Tradiční 

organizovaný aktivismus a volnočasové dobrovolnictví, typické pro menší venkovské 
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komunity, ustupuje individualizovanému virtuálnímu aktivismu, což může být spojeno 

s vylidňováním českého venkova [Frič 2015:15-16] 

1.2. Sociální hnutí 

Sociální hnutí se dostala do centra sociologické reflexe v 70 a 80. letech, přesto byly 

v rámci české sociologie opomíjeny Nicméně jen to, že sociální hnutí jsou celosvětovým 

fenoménem, faktorem společenských změn, nejen v Evropě a severní Americe, jim zaručuje 

trvalé místo v sociálních analýzách. S ohledem na Brandtovu historickou analýzu, která 

představuje hypotézu cyklického charakteru hnutí, mohou analýzy na toto téma sloužit jako 

jistá predikce. Sociální hnutí dokáže přebudovat celý politický systém, což bylo vidět i na 

našem území roku 1989 [Znebejánek 1997:9-10]. Konfrontují společnost s novými otázkami. 

Některé z těchto otázek v průběhu času úplně zapadnou, ale jiné se mohou stát součástí 

veřejné diskuze a mohou vést ke změně společnosti. Některá hnutí mohou vytvořit kořeny pro 

nové politické strany, jako například strana zelených vycházející z ekologických hnutí. 

Témata dalších se usídlila v akademickém sektoru jako feministické hnutí a z něj vycházející 

gender studies [Mazák 2016:13]. Je tedy mnoho důvodu, proč by sociální hnutí měla být 

součástí sociologických analýz a proč si zaslouží tuto pozornost. 

Definice takového sociálního hnutí může být obtížná, jelikož ne všichni autoři mají 

potřebu ho vůbec definovat a rovněž významů sociálního hnutí je více. „….nálepkou 

sociálního hnutí je dnes označován téměř každý stabilnější komplex jednání menší nebo větší 

skupiny lidí. Jejich varieta začíná na jedné straně hnutím jako snahou o změnu praktik a na 

druhé končí otevřenou výzvou existujícímu společenskému uspořádání.“ [Znebejánek 

1997:27] 

Jaromír Mazák ve svém přehledu teorií sociálních hnutí formuluje typické jejich rysy 

s odkazem na autory, kteří se tímto tématem zabývají – Tarrow, Diani, Skovajsa, Snow a 

Soule. Centrálním tématem hnutí je kolektivní prosazování zájmů, ať už svých, druhých nebo 

veřejných. Usilují o změnu situace či obranu situace stávající. Adresáty protestních akcí, 

pokud jsou jednou z aktivit hnutí, jsou většinou elity, autority, jiné skupiny nebo hnutí. 

V tradičním pojetí se sociální hnutí vyznačuje kolektivní identitou, nicméně s ohledem na 

současné volněji organizované a heterogenní hnutí se více objevuje termín sociální solidarity. 

Snow a Soule rovněž vnímají jako klíčový prvek existenci hnutí mimo politický řád, i přes 

jejich využívání institucionalizovaných nástrojů jako je lobbing či fundraising. Stran 
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organizace se, jak již bylo zmíněno, jedná o neformální sítě mezi aktéry, kterými však klidně 

mohou být formalizované organizace. Hnutí jsou rovněž typické snahou o udržitelnost a jejich 

přetrvání v čase [Mazák 2016:12]. 

1.2.1. Stará a nová sociální hnutí 

Stejně tak jako došlo ke změnám systému i společnosti směrem k individualismu, 

došlo i ke změnám podob sociálních hnutí. Existuje vícero rozdílů mezi starými a novými 

sociálními hnutími. Sociální hnutí z 60. a 70. let (ekologické, mírové, feministické či 

sexuální) nelze pojímat dle modelů zájmových skupin či politických stran. Odlišují se od 

tradičního dělnického hnutí a dalších hnutí této doby, jež byla založena na zájmu dané 

skupiny snažící se o jeho prosazení. Dle teoretiků nových sociálních hnutí jako je Touraine, 

Habermas, Offe či Melucci není primární zájem, ale identita. Primární zde nejsou materiální 

požadavky a zahrnutí do systému politického zastoupení, ale právě komunikace mimo tento 

systém, jelikož vychází z předpokladu, že moc je přítomná ve všech sociálních vztazích, 

nikoli pouze v politické oblasti. Neveu rozlišuje čtyři rozdílné rysy mezi starými a novými 

sociálními hnutími. První spočívá ve formách organizace jednání, kdy nová hnutí prosazují 

decentralizovanou formu, přičemž se většinou mobilizují kolem jednoho konkrétního tématu. 

Preferují spíše neinstitucionalizované formy protestu, kdy medializace je žádoucí. Zadruhé 

stará, klasická hnutí se soustředili na redistribuci bohatství. Naopak nová hnutí vyjadřují 

bezprostřední odpor v každodenním životě. Dále pak již zmíněný vztah v politické sféře, kdy 

stará touží po tom do ní proniknout a nová zůstat mimo ní. A poslední rozdíl pak spočíval 

v povaze identity aktérů. U starých, industriálních hnutí šlo především o identitu socio-

profesní, zatímco identita u nových hnutí spočívá v kultuře či světonázoru. Luke Martel měl 

obdobný názor. Rozdíly mezi těmi to typy hnutí viděl v oblasti umístění (těžiště v politice, 

oproti těžišti v občanské společnosti), v ideologii a cíli (politická reprezentace a ekonomická 

integrace versus redefinice kulturních a životních stylů, bez účasti státu), v organizaci 

(formální a hierarchické struktury proti neformální a decentralizované síti) a nakonec 

v prostředních změny, kde proti sobě stojí snaha o změnu politických institucí a nové formy 

přímé akce, symbolického jednání a kulturní práce [Barša, Císař 2004:103-105]. 

Téma sociálních hnutí je předmětem zájmu jak sociologů v Evropě, tak i v USA. 

Avšak jejich přistup a charakter je rozdílný. Zatímco v Evropě je kladen důraz více na teorie 

nových sociálních hnutí, americká sociologie se zaměřuje více na teorie mobilizace zdrojů. 
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1.2.2. Hnutí za práva zvířat 

Hnutí za práva zvířat vzniklo v polovině 19. století s cílem zlepšení podmínek zvířat 

v naší společnosti. Lze ho zahrnout do skupiny nových sociálních hnutí. Tato hnutí, ač 

označovány různými autory různě, mají své společné rysy. Parkin (1968) popsal tato hnutí 

jako „middleclass radicalism“ (radikalismus střední třídy), kdy členové těchto hnutí podporují 

práva nečlenů a orientují se na cíle, které prospívají oběma skupinám. Ingelhart (1997) pak 

představil pojem „postmaterialistická“ sociální hnutí, jehož členové jsou vzdělaní, dosáhli 

určité úrovně blahobytu a jejich motivace nespočívá v touze po ekonomických, politických či 

jiných výhodách. Většina členů „post-občanského“ hnutí, jak jej představil Jasper, pochází ze 

střední třídy a jejich motivy k účasti jsou altruistické, založené spíše na etických 

přesvědčeních, než na osobních či kolektivních ziscích. Tito lidé jsou již integrováni do 

politického, ekonomického a vzdělávacího systému, a proto nevyžadují práva pro sebe, ale 

pro druhé [Lowe, Ginsberg 2002: 203-205]. Taková hnutí jsou založena na odmítnutí 

represivních struktur nadvlády. Stejně jako ostatní hnutí odmítají nadřazenost tříd, rasismus a 

sexismus. Hnutí za práva zvířat odmítá nadřazenost člověka jako druhu nad ostatními. 

Sociolog Benton zastává názor, že hnutí za práva zvířat jsou založeny na tvrzení, že ve všech 

oblastech lidského kde je zvíře využíváno, od farem, přes zoologické zahrady až po domácího 

mazlíčka, je považováno za majetek, nikoli za cítící bytost. [Munro 2012: 167].   

Mobilizace za účelem ochrany zvířat začala již ve Viktoriánské Anglii a rovněž 

Spojených státech, kde bohatá aristokracie využívala přebytek svých financí právě v této 

oblasti. Hlavními tématy v souvislosti s ochranou zvířat byly v této době stav a situace 

pracovních koní a toulavých psů. Postupně byly zahrnuty i další druhy zvířat. Původně se 

jednalo spíše o pracovní zvířata, nicméně vydaní knihy Petera Singera Animal Liberation, 

došlo k zaměření pozornosti i na zvířata chovaná pro jídlo. Sociální hnutí za práva zvířat se 

v dnešní době soustředí na všemožné druhy zvířat, které jsou nějakým způsobem dotčena 

lidskou činností. I přes čím dál širší záběr tohoto hnutí a rozšiřující se vyznávání 

vegetariánství a veganství, které je s ním úzce spojeno, se mu politické pozornosti dostalo až 

v polovině 20. století. Stejně tak jako jiná hnutí upozorňovala na problémy exkluze žen, 

homosexuálů a Afroameričanů, a se hnutí za práva zvířat se snaží posunout tuto hranici a 

zahrnout i je do opomíjených skupin [Wren 2012: 29]. Jeho cílem je, aby zneužívání zvířat 

bylo vnímano jako sociální problém, stejně jako útlak a zneužívání jiných „slabších“ skupin, 

jako jsou děti, ženy nebo starší lidé. [Munro 2012: 169].  
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 Toto hnutí však není homogenní z hlediska jeho předmětu zájmu. Některé části do 

svého boje za práva zahrnují veškerá zvířata včetně hmyzu, jiné se naopak specializují na 

populární druhy, jako jsou opice, psi, kočky či mořští savci [Wren 2012: 28-30]. 

Hnutí za práva zvířat má tři hlavní směry – welfare, osvobození (liberation) a práva. 

Jejich taktiky jsou různé, nicméně ideologický rámec je stejný a spočívá ve vnímání zvířat 

jako cítících bytosti a ne věcí a majetku. V rámci své práce se soustředím na organizace 

bojující proti množení zvířat. Toto hnutí lze zahrnout do skupiny welfare a zvířecích práv. 

Směr zaměřující se na welfare zvířat, mají zájem na zlepšení situaci a stav opuštěných zvířat, 

přičemž se často zaměřují na konkrétní případy.  Na druhou stranu směr zabývající se právy 

zvířat žádá zásadní změnu, včetně změny právních předpisů ve směru zacházení se zvířaty. 

V oblasti welfare se hnutí proti množení zvířat zaměřuje na zlepšení situace opuštěných zvířat 

snahou o redukci množení, které by jejich počty nadále zvyšovalo. Útulky a instituce na 

našem území, jejichž účelem je péče o opuštěná zvířata již z důvodu omezené kapacity tuto 

činnost nezvládají. Čím více zvířat bude vyprodukováno nekontrolovaným množením, tím 

více se budou zhoršovat podmínky pro již existující opuštěná zvířata. Ve směru zvířecích práv 

hnutí považuje legislativní změnu, která by vedla k efektivnějšímu potírání množíren. Procesy 

hnutí a jejich akce mají více různých dimenzí. Je nezbytné zmobilizovat a ovlivňovat názory 

lidí, vyvolat emoce, měnit zákony, předcházet násilí na zvířatech a současně podporovat 

ostatní lidi v těchto aktivitách [Munro 2012: 169-173].  

Každé sociální hnutí je složeno z jednotlivců. Některé zahrnují jen několik jedinců, 

kteří se silně angažují, zatímco jiné stovky až tisíce volně vázaných lidí. Ti se nejčastěji 

angažují, pokud cítí, že jejich participace bude mít nějaký vliv. Svou činností se snaží vytvořit 

takovou kulturu, podpořit takové ideologie, které legitimizují jejich názory. Takovou, která 

bude otevřenější k zájmům zvířat.  Byť jsou individuální rozhodnutí a přispění klíčové 

pro pochopení jak jsou hnutí schopna přetrvat, jedná se hlavně o kolektivní snahu. Různé 

skupiny užívají různé přístupy jak mobilizovat potřebné zdroje k dosažení žádoucího cíle. 

Stejně jako jednotlivci zvažují svou participaci do určité míry racionálně, stejně tak samotná 

hnutí. Musí vést diskuzi s veřejností, státem i dalšími hnutími.  [Wren 2012: 30-33] Žádné 

z hnutí a toto nevyjímaje neexistuje ve vakuu. Kromě politického klimatu, které má zcela jistě 

vliv na jeho činnost, se musí rovněž střetávat s odpůrci, kam mohou spadat agro- či bio-

medicínské společnosti, jimiž je osočováno z bránění vědeckému pokroku a nadřazování 

dobra zvířat nad dobro lidí. Hnutí se musí rovněž vypořádat i s pozorností médií, která jsou 

důležitým nástrojem při prosazování jejich postoje a mobilizaci participace. Stejně tak se musí 
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soustředit na to, jakým způsobem je prezentováno v médiích, což je jeden z důležitých 

nástrojů, která může mít vliv na jejich schopnost mobilizace zdrojů. Nicméně například 

People for the Ethical Treatment of Animal (PETA) zastává názor, že i negativní obraz 

v médiích vyvolá pozornost a podnítí diváky, aby se nad danými tématy zamysleli.  A 

v neposlední řadě pak musí bojovat o omezené zdroje a pozornost s obdobně zaměřenými 

hnutí v této oblasti [Wren 2012: 36-37] 

Stejně tak, jak jsou rozdílné zájmy jednotlivých částí tohoto hnutí, liší se i způsoby, 

jimiž mobilizují potřebné zdroje. Velké, mainstreamové organizace jsou do velké míry 

profesionalizované a soustředí se na získávání finančních darů a reprezentaci v médiích.  Liší 

se i jejich aktivity. Některé části využívají nelegální postupy jako je fyzické násilí či ničení 

cizího majetku. Některé se naopak od této radikální větve odvracejí a prosazují spíše pacifické 

přístupy jako prosazovaní veganství a důraz na morální cítění [Wren 2012: 34-35] 

Skupiny v rámci tohoto hnutí se rovněž věnují nejrůznějším oblastem. Od využívání a 

situace zvířat v zemědělství až po testování na zvířatech. Pro účely této práce se zaměřím na 

organizace, sdružení či iniciativy zabývající se množením a přemnožeností zvířat, konkrétně 

psů a koček, na našem území.  

1.3. Teorie mobilizace zdrojů 

Teorie mobilizace zdrojů (TMZ) je teoretický rámec užívaný v oblasti výzkumu 

sociálních hnutí převážně ve Spojených státech. Vznikla v 70. letech 20. století za účelem 

porozumění vzniku, významu a důsledkům sociálních hnutí 60. let. Odklání se od dřívějších 

pohledů na sociální hnutí, jako na deviace. A stejně tak i od pluralitního předpokladu, že 

všechna hnutí mají šanci, že budou vyslyšena a jejich problémy se stanou předmětem řešení 

v rámci politických procesů [Edwards, Gillham 2013: 1]. 

Teorie nových sociálních hnutí se snaží zahrnout tato hnutí do sociologických úvah o 

proměnách společnosti. Směry a teorie, které se začaly prosazovat v USA (teorie mobilizace 

zdrojů, teorie politických příležitosti či teorie rámování) usilují o analýzu konkrétních aspektů 

fungování sociálních hnutí. Významná je v tomto směru kniha Mancura Olsona – The logic of 

collective action, kde dochází k závěru, že k participaci jedinců na sociálních hnutích dochází 

pouze za přítomnosti přínosu individuálního prospěchu, nad rámec prospěchu pramenícího 

z dosažení kolektivního cíle [Olson 2002: 1].   
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Na základech Olsonovy knihy pak vznikla teorie mobilizace zdrojů, nebo alespoň její 

organizačně-podnikatelský směr. Sociální hnutí jsou v tomto pojetí výsledek „cílené 

organizační činnosti, jejíž úspěch závisí na zdrojích, které má hnutí k dispozici.“ [Císař 2004: 

49] Konkrétní typy zdrojů představím v následující části.  

 Základy teorie mobilizace zdrojů (TMZ, resource mobilization theory) stály na 

předpokladu, že starší teorie, vnímající jako klíčový moment vzniku hnutí deprivace a křivdy, 

již nadále nereflektují realitu, kde jsou tyto pocity přítomné trvale. To co by mělo být 

skutečným předmětem studia je způsob, jak tyto emoce organizovat a na jejich základě 

mobilizovat. Některé organizace sociálních hnutí mohou tyto pocity a emoce vytvářet a 

nadále jimi manipulovat [McCarthy, Zald 1977: 1215]. 

V rámci této teorie vznikly dva proudy. Jíž zmíněný organizačně-podnikatelský 

model, který klade největší důraz na schopnost disponovat potřebnými zdroji, a model 

politického procesu, který pozornost přesouvá na vnější příležitosti pro mobilizaci. Zde je 

stěžejní koncept struktury politických příležitostí (political opportunity structure), který klade 

důraz na institucionální prostředí a vztahy v rámci politického společenství, ve kterém působí. 

Právě ty mají vliv na kalkulaci nákladů stran jednotlivců mající vliv na jejich možnou 

participaci. Představiteli politického procesu jsou Antony Oberschall, Charles Tilly a William 

Gamson. Oberschall pracoval se dvěma dimenzemi a to zdroji konfliktu, otázkou proč lidé 

jednají kolektivně a jakou mají příležitost k takovému jednání. První dimenzi spojoval s teorií 

masové společnosti. V takové společnosti změny probíhají rychle a nečekaně, což s sebou 

přináší zmatek a dezorganizaci. Z těch, kteří jsou změnami nejvíce dotčeni, ti, jejichž situace 

a společenské postavení se nejvíce zhoršilo (teorie deprivace), se pak formují sociální hnutí. 

V rámci kolektivního jednání odkazoval na Olsonovu teorii racionální volby, kterou rozšířil o 

možné zisky jako je vyšší status, moc či mobilita. Příležitosti pak spojoval s vlivem sociální 

kontroly. Tilly se odkláněl od Oberschallova pojetí sociálních hnutí jako neformálních sítí 

s pevnou strukturou sociálních vztahů. V jeho pojetí leží základ hnutí v jednotlivých 

projevech a akcích, jako jsou demonstrace, kampaně či veřejné projevy. Gamson se zaměřil 

na vysvětlení, proč jsou sociální hnutí úspěšná skrze analýzu hnutí, která se objevila v letech 

1800-1945. Na příkladu úspěšných hnutí, tedy těch, která dosáhla svých cílů, stanovil 

následující předpoklady úspěchu. Byly jimi byrokratická a centralizovaná organizační 

struktura, úzké vymezení cílů či neinstitucionalizované a i nelegální postupy, jako používání 

násilí, vydírání atd. Setkal se však s velkou kritikou založenou na jeho vyřazení dlouhodobých 
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hnutí (déle než 5 let) z analýzy či měření úspěchu ve směru zahrnutí do politických struktur, 

nikoli vlivu na veřejné mínění. [Znebejánek 1997: 99-130]. 

Organizačně-podnikatelský model pak reprezentovali John McCarthy a Mayer Zald. 

Podle nich musí být v každém sociálním hnutí vůdce, který má na starost organizaci a 

poskytnutí nových příležitostí. Podmínkou úspěchu je pak poptávka po změně a cílech, 

kterých chce hnutí dosáhnout a schopnost efektivní akumulace potřebných zdrojů [McCarthy, 

Zald 1977: 1212-1226]. Za potenciálním úspěchem hnutí pak stojí předměty obou těchto 

přístupů. Jak interní schopnost stran aktérů mobilizovat potřebné zdroje, tak i vnější 

podmínky, za kterých hnutí operuje [Císař 2004: 49-50]. V této práci se zaměřím spíše na 

podnikatelsko-organizační model, jelikož budu zkoumat jaké zdroje organizace mobilizací a 

za užití jakých nástrojů. 

1.3.1.  Podnikatelský model TMZ 

Tento model začal být rozvíjen v 70. letech 20. století a jeho představiteli jsou John 

McCarthy a Mayer Zald. Hlavní aspekte těchto „podnikatelských“ aktivit hnutí spočívá 

v kumulaci zdrojů, jejichž držiteli mohou být stát, nadace, ale i další sponzoři. Za pomoci 

těchto zdrojů organizace nadále rozšiřuje své strukturu a vede kampaň. V rámci tohoto 

modelu TMZ sociální hnutí vystupují jako politické subjekty, které mají za cíl společenskou 

změnu skrze vstup do politického rozhodování. Na rozdíl od výše zmíněného politického 

modelu, podnikatelský funguje na bázi analogie s tržními mechanismy. Podnikatelský model 

TMZ klade největší důraz na organizační strukturu hnutí. Její operace v prostředí vhodných 

příležitostí je klíčová pro úspěch hnutí.  Souvislost s tržními mechanismy se projevuje 

nutností poptávky po sociální změně, o kterou hnutí usiluje. Poptávkou se rozumí ochotou a 

zájmem občanů (konzumentů) participovat na aktivitách hnutí. Pokud však není dosaženo 

kýžené sociální změny, participanti hnutí opouštějí. McCarthy a Zald však poznamenávají, že 

ne vždy je jejich chování takto racionální. Roli zde může hrát i určitá setrvačnost, či zvyk, 

jako když člověk dlouhodobě nakupuje v jednom obchodě, byť mu již neposkytuje počáteční 

specifické výhody. [Znebejánek 1997: 130-132]. 

Tato nová perspektiva podnítila řadu kritik vycházejících z diskuzí teoretiků o 

přínosech tohoto pojetí (Perrow, Turner či Gusfield). Soustředili se hlavně na užitečnost 

konkrétních formulací a stavění na příliš úzkém teoretickém rámci.  Další kritika mířená proti 

tomuto pojetí, například od Jenkinse je založená na opominutí etického rozměru, spojeného 
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s postmateriálními hodnotami. Obecně se pak zaměřovala na ignoraci kulturních aspektů 

současných sociálních hnutí. I přestože podnikatelský model má mnoho negativ, respektive 

mnoho aspektů hnutí je v rámci něho opomíjeno, zcela určitě je přínosem už pro své zaměření 

na organizace sociálních hnutí, jelikož ty jsou klíčovou součástí analýz dotýkajících se 

sociálních hnutí [Jenkins 1983: 528-535]. 

Podnikatelský model je velice specifickou verzí této teorie. Jeho autoři definovali čtyři 

základní charakteristiky, jimiž se odlišuje od dalších variant TMZ. 

1) Organizace sociálního hnutí jsou v jeho pojetí základní jednotkou analýzy na 

rozdíl od ostatních, které se zaměřují na protestní události či interakci mezi 

protestujícími a byrokracií 

2) Společnost vnímá jako takovou, v níž je většina aktivit koordinována 

prostřednictvím dobrovolných organizací 

3) Za významný faktor pokládá pokrok v oblasti technologie, který umožnil zvýšení 

profesionalizace organizací sociálních hnutí 

4) Vychází z předpokladu, že kolektivní jednání se odehrává v organizačním 

prostředí, jehož struktury napomáhají růstu hnutí. Organizace sociálního hnutí tedy 

klade do centra pozornosti [Znebejánek 1997: 133-134]. 

Jako organizace sociálních hnutí vidí McCarthy a Zald takové organizační jednotky, 

které se svou činností snaží dosáhnout cílů daného hnutí. Nejsou však vnímány jako pouhé 

struktury formálních vztahů. Oba autoři je považují za: „….soubor názorů a přesvědčení 

v populaci reprezentující preference ve změně určitých elementů sociální struktury nebo 

distribuce odměn nebo obou typů preferencí společnosti.“ [McCarthy, Zald 1977: 217-218] 

Organizace působící v rámci sociálních hnutí, které mají stejnou problémovou 

orientaci, pak tvoří odvětví sociálních hnutí. V případě problematiky, na kterou se soustředím 

je zastřešujícím hnutím hnutí za práva zvířat a jeho odvětví je pak hnutí proti jejich množení. 

Sektor sociálních hnutí se pak skládá ze všech těchto odvětví. Tento sektor pak soutěží 

s ostatními o zdroje [McCarthy, Zald 1977: 1220-1224]. Podle McCarthyho a Zalda není 

možné, aby bylo hnutí úplně jednotné, což by dle technokratické filosofie zapříčinilo jeho 

větší účinnost. Naopak existence vyššího počtu organizací je dle nich efektivnější jak 

v mobilizaci podpory, tak i dosažení změny. Diverzita organizací totiž přináší rozdílné 

taktiky, díky kterým mohou mobilizovat více přívrženců [McCarthy, Zald 2002: 553]. 

Organizace sociálních hnutí musí při své činnosti reflektovat měnící se podmínky a aktivně na 



32 
 

ně reagovat, pokud chtějí přežít. Vnější prostředí, ve kterém působí, je tvořeno jinými 

organizacemi, které představují konkurenci v soutěži o zdroje. Nicméně ideologicky blízké 

organizace nezřídka uzavírají aliance. V případě protestních událostí či masových pochodů 

kdy kooperace více organizací zvyšuje jejich účinnost.   

Z pohledu těchto organizací lze rozdělit jednotlivce a existující organizace do jednotlivých 

kategorií. První a nejdůležitější představují „příznivci“ hnutí, tedy jednotlivci či organizace, 

které se identifikují s cíli hnutí. Pak jsou zde sponzoři, kteří poskytují zdroje, nicméně není 

nezbytně nutné, aby se s cíli hnutí identifikovali. Poslední skupinou je pak nezainteresovaná 

veřejnost – jedinci a organizace, které nelze považovat za příznivce, ale ani za oponenty 

[McCarthy, Zald 1977: 1221-1222]. 

1.3.1.1. Typy zdrojů 

V této části se budu věnovat kategorizaci mobilizovaných zdrojů, mechanismy přístupu 

k nim včetně výměnných vztahů. Existuje více zdrojů, které může hnutí využívat, za účelem 

získání úspěchu ve svých aktivitách. Lze je dělit na materiální a nemateriální. Do první 

skupiny patří peníze, organizace, lidská síla, technologie, komunikační prostředky či media. 

Do skupiny nemateriálních zdrojů pak legitimita, věrnost, sociální vztahy, sítě, osobní 

kontakty, pozornost veřejnosti, autorita, morální odhodlání či solidarity [Fuchs 2006: 104] 

Zdroje jsou jedním z hlavních předmětů studia sociálních hnutí v rámci této teorie.  

Tradiční výzkum teorie mobilizace zdrojů je dělí na tři druhy – finance, lidé a organizace 

[Edwards, Kane 2014: 212]. 

1) Finance: Finanční zdroje jsou v rámci analýzy sociálních hnutí koncipovány různými 

způsoby, do kterých spadá i ekonomický blahobyt, zdrojů v rámci „dotčené“ skupiny, 

přístupů ke grantům, rozpočtům organizací a fundraisingu. Tyto zdroje jsou následně 

zkoumány z hlediska taktiky a cílů stanovených danými hnutími a pravděpodobnost 

jejich dosažení.   

2) Lidé:  Lidské zdroje zahrnují vše od velikosti populace, kterou je možnost 

mobilizovat, členové organizace, aktivní účastníci a vedoucí organizací.  

3) Organizace: Nejvíce pozornosti ve studiích sociálních hnutí se soustředí na 

organizace sociálních hnutí a jejich počet v určitém časovém období či oblasti. 

Vzhledem k tomu, že jejich existence usnadňuje mobilizaci, je rovněž vnímána jako 
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důkaz síly daného hnutí. Stejně tak se výzkum v této oblasti soustředí na 

charakteristiky jednotlivých organizací, jejich taktiky a cíle nebo strukturu členství 

Bob Edwards ve svém článku Resource mobilization and social and political movements 

představuje následující členění zdrojů.  

1) Materiální zdroje: Z ekonomického hlediska jako materiální zdroje označujeme 

finanční a fyzický kapitál. Tedy finanční prostředky, vybavení, zásoby, ale i například 

nemovitosti. Finanční prostředky bývají pro sociální hnutí většinou tím 

nejdůležitějším zdrojem. I když je hnutí schopno získat další zdroje, vždy jsou tu 

náklady a další účty, které lze vyřešit pouze finančně. Finanční zdroje lze pak 

přeměnit na další druhy zdrojů, jako například pronájem prostor či organizace různých 

akcí. Opačně tato přeměna natolik možná není.  

2) Lidské zdroje: do této skupiny zdrojů patří práce, zkušenosti, dovednosti či odborné 

znalosti. Schopnost hnutí nabírat a využívat personálu je omezena spoluprací 

zúčastněných osob. Ty se sami rozhodnou zda se chtějí na hnutí participovat. 

Dobrovolná činnost v masovém měřítku dává sociálním hnutím sílu, bez ohledu na 

konkrétní schopnosti účastníků. Kromě práce, kterou mohou dobrovolníci nabídnout, 

sem spadá i lidský kapitál, který zahrnuje právě zmíněné odborné znalosti či 

dovednosti. Sociální hnutí potřebují právníky, webové návrháře, mluvčí i externí 

odborníky. To zda takto kvalifikované osoby budou pro sociální hnutí prospěšné, se 

odvíjí od jeho konkrétních potřeb v daném čase.  

[Edwards, Kane 2014: 212-213] 

Jak materiální, tak lidské zdroje jsou více hmatatelné a ocenitelné, než další zdroje zmíněné 

níže.  

3) Socio-organizační zdroje: existuje několik forem společenských organizací (kromě 

formálních), které mohou sloužit jako mobilizační struktury pro sociální hnutí. Patří 

do nich infrastruktury, sociální vazby a sítě, afinitní skupiny a koalice. Pojem 

infrastruktura McCarthy a Zadl vnímají jako: „…soubor sociálních vztahů, rolí a 

zařízení, která jsou obecně dostupná lidem ve společnosti nebo v segmentu 

společnosti.“ [Zald, McCarthy 1987 cit. dle Znebejánek 1997: 137]. Některé z těchto 

zdrojů jsou snadno přístupné (infrastruktury, internet), k dalším se vážou určitá 

omezení týkající se možností vstupu, jako například u koalic. Prostředky uložené zde 
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jsou tak hromaděny pouze pro využití zasvěcenými osobami. Z toho důvodu zde 

dochází k nerovnému přístupu ke zdrojům v rámci různých skupin sociálních hnutí.   

4) Kulturní zdroje: kultura bývá konceptualizována jako symboly, přesvědčení, 

hodnoty, identity a behaviorální normy lidí, které usnadňují orientaci v každodenním 

životě. Také slouží jako zásoba zdrojů, jak pro jednotlivce tak i skupiny a organizace. 

Tato kategorie zahrnuje i samotná hnutí. Dále pak literaturu, blogy či webové stránky. 

Tyto kulturní produkty usnadňují nábor nových přívrženců. Zároveň pomáhají hnutím 

s připraveností na případnou kolektivní akci.   

5) Morální zdroje: tyto zdroje zahrnují legitimitu, autenticitu či solidární podporu a to i 

stran celebrit, jejichž účast může zvýšit mediální pokrytí, vyvolat pozornost i propůjčit 

hnutí legitimitu, která je v rámci morálních zdrojů považována na jeden 

z nejdůležitějších zdrojů.  

[Edwards, Kane 2014: 13-17] 

1.3.1.2. Způsoby mobilizace 

Existují dvě dimenze přístupu ke zdrojům a typů zdrojů. První spočívá v tom, nakolik jsou 

jednotlivé zdroje zaměnitelné mezi sebou, respektive jejich hodnota pro dané hnutí. 

Zaměnitelný zdroj je takový, který může být snadno přenášen mezi jednotlivci či 

organizacemi. Peníze jsou nejobvyklejšími zdroji, které lze přeměnit na jiné typy zdrojů dle 

potřeby (nákup zařízení, nábor zaměstnanců či organizace akcí). Čím více takových zdrojů, 

tím větší má hnutí schopnost flexibility v rámci své strategie a aktivit. Zároveň jsou však 

zdroje, které lze zaměnit za finance hůře a to hlavně morální zdroje. Pokud se například na 

hnutí participuje uznávaná osobnost či celebrita, propaguje cíle daného hnutí a svůj závazek 

k němu, jeho legitimita a pravost těchto výroků může být narušena, pokud by tak jednala čistě 

z důvodu finančního zisku. Na druhé straně kontinua se pak nachází zdroje, které lze využít 

pouze na konkrétní problém či v konkrétním místě a čase. [Edwards, Kane 2014: 218-219] 

Druhá dimenze pak spočívá v tom, jaký mají hnutí k daným zdrojům přístup. Zda jsou 

plně přístupné, ve veřejném vlastnictví či je možnost jejich získání výrazně omezena. Přístup 

k materiálním zdrojům a lidské práci je omezen, jelikož je pouze osobním rozhodnutím 

daného jedince, zda poskytne danému hnutí své prostředky či se bude sám aktivně 

participovat. Rovněž morální zdroje, zahrnující solidární podporu. Naopak kulturní zdroje ve 

směru taktických repertoárů nebo organizačních šablon jsou obvykle veřejně přístupné. 

[Edwards, Kane 2014: 210-220] 
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1) Vlastní produkce: vlastní produkce zdrojů je základním mechanismem, kdy hnutí 

produkuje tyto zdroje skrze organizace, aktivisti, či další participanty. Lidské zdroje 

vytváří tím, že prostřednictvím vytvořených komunikačních sítí (webové stránky, 

blogy, sociální sítě) „socializují“ své přívržence (či oslovují nové) ve směru hodnot 

hnutí. Kulturní zdroje získávají skrze vytváření ideologií a sociální kapitál pak tvorbou 

infrastruktur pro zlepšení komunikace a spolupráce. Sociální hnutí rovněž mohou 

samy vytvářet předměty s jejich vlastní symbolikou, jako jsou trička, plakáty, hrníčky, 

které jsou užívány jak k propagaci, tak i k získání financí z jejich prodeje.  

2) Agregace: tento způsob získávání zdrojů spočívá v přeměně soukromých zdrojů, které 

mají k dispozici jednotlivci či skupiny na kolektivní zdroje, které následně mohou být 

rozděleny a distribuovány členy hnutí. Finanční či lidské zdroje lze shromáždit skrze 

žádosti směřované k jednotlivcům o pomoc s financováním skupinových aktivit či 

náborem dobrovolníků. Stran morálních zdrojů lze agregaci provést například skrze 

zveřejnění jednotlivců a organizací, kteří hnutí podporují a participují se na aktivitách 

daného hnutí.  

3) Kooptace/přivlastnění: hnutí pro mobilizaci zdrojů nezřídka využívají vztahy, které 

mají s dalšími organizacemi, pro možnou výměnu zdrojů či jejich zapůjčení. Taková 

spolupráce bývá založena na vzájemné reciprocitě. Kooptace označuje postup, kdy se 

takové přebírání či výměna zdrojů děje za oboustranného souhlasu. Existuje 

samozřejmě i varianta, kdy jsou zdroje jiných organizací využívány neoprávněně.  

4) Patronát: tento způsob získávání zdrojů odkazuje k získání prostředků od jednotlivců 

či organizací, které zaštiťují dané hnutí. Takoví „patroni“ mohou hnutím poskytovat 

finanční zdroje, přičemž mají do určité míry kontrolu nad tím, jak jsou jejich 

příspěvky využívány. Stejně tak jako se ze svého titulu mohou pokusit ovlivňovat 

rozhodnutí a aktivity hnutí. Nejčastějšími formami jsou veřejné zakázky, granty či 

vetší soukromé dary.  V tomto směru může do jisté míry fungovat i zisk lidských 

zdrojů a to například skrze zapůjčení personálu na určitou dobu. Tento způsob 

mobilizace zdrojů je častější, pokud se organizace sociálních hnutí zabývají velkými a 

složitými problémy. Stran morálních zdrojů nastává patronát, pokud všeobecně 

uznávaná osoba či organizace kladně ohodnotí aktivity a úspěchy hnutí či jeho členů. 

Konkrétní příklady jsou ocenění Amnesty International za lidská práva či Nobelova 

cena míru, které jsou být velice cenným morálním zdrojem, bez ohledu na s nimi 

spojené finanční ohodnocení. 

[Edwards, Kane 2014: 220-224] 
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Organizace sociálních hnutí a jejich aktéři často udržují výměnné vztahy, díky kterým 

mají přístup k různým zdrojům. Interní vztahy označují takové, kdy organizace získává 

finanční prostředky skrze příspěvky členů. Externí výměny se pak vztahují k osobám mimo 

organizační strukturu, jako například grantové příspěvky či příspěvky od patronů. Užívání 

těchto výměnných vztahů závisí na kontextu a časem se mění. Jako například, když hnutí 

využívá styků s vedoucími úředníky v různých oblastech, tento vztah již nebude tolik 

přínosný, pokud daná osoba svou funkci opustí. Stejně tak pokud je některá uznávaná 

osobnost spojená s hnutím zdiskreditována skandálem. Diskuze spojené se zdroji se často 

zaměřují na to, zda sociální hnutí častěji využívají zdroje vlastní či využívají externí. A pokud 

se jedná o druhý případ, do jaké míry tato externí podpora ovlivňuje cíle a taktiky daných 

hnutí. Každý takový výměnný vztah s sebou totiž kromě vzájemných očekávání přináší i 

určité závazky a omezení. [Edwards, Kane 2014: 225-227] 

1.4. Zvíře ve společnosti a sociologii 

Postavení zvířete a možnosti jeho vlivu na lidský život se v průběhu historie vyvíjel 

jak v rámci sociologie tak i každodenního života. Od postav v mýtech a náboženských 

příbězích v tradičních společnostech až po domácí mazlíčky ve společnostech současných. I 

přesto, že jejich účel byl většinou založen na praktické spotřebě, jejich role jako 

emocionálních bytostí a společníků lidí stále roste. [Veselovský 2000: 145]. Zvířata se 

objevují v našich životech už v raném dětství, často jako naše první hračky. Pak jako první 

knížky, kde se kromě témat ze života dítěte jako jsou domácí práce nebo procházky, objevují 

právě obrázky zvířat. Existuje nespočet pohádkových knížek i filmových zpracování, kde 

hrají hlavní roli – Pejsek a kočička, Krteček, Bob a Bobek nebo Tom a Jerry. Zvířecí tématika 

se objevuje i v oblasti sportu, zábavy a spotřeby. [Vandrovcová 2011: 22]. 

Navzdory tomu samotná sociologie zůstávalo dlouho antropocentrickou, zaměřenou 

na člověka a zahrnutí zvířat do společnosti se dlouho vyhýbala. Dualistický rámec a 

dichotomie přírody a kultury byla spojována s Descartem, který viděl zvířata stroje s absencí 

rozumu a bez schopnosti užívat jazyk, kvůli čemuž nemohou být součástí společnosti 

[Descartes 1992: 11-14]. Stejný názor zastával i George Herbert Mead, který sice o zvířatech 

často hovořil, nicméně je využíval čistě jako protipól lidskému jednání [Vandrovcová 2011: 

27]. I přestože sám Weber připustil možnost zahrnutí zvířat do sociologie, zlom přišel až 

s článkem Cliftona D. Bryanta roku 1979, The Zoological Connection: Animal-Related 

Human Behavior. Zde se ohradil proti přehlížení zvířat ve společnosti ze strany sociologie a 
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vyzval vědce, aby obrátili svou pozornost k tomu, co on sám nazývá zoologické spojení 

(zoological connection).  Dle jeho názoru mají zvířata dopad na sociální život a chování lidí, 

což je sociology zcela ignorováno. Zasahují do celé naší společnosti. Podle Bryanta neexistuje 

jediná oblast, která by nebyla ovlivněna zvířaty. Jejich vliv se objevuje i v oblastech tradičně 

zkoumaných v rámci sociologie, jako je oblast sociální problémů – útoky krys, přemnožení 

koček; oblast práce – například oblast zemědělství a pastevectví; oblast forenzních věd – 

krádeže zvířat, ohrožené druhy. A samozřejmě pak oblast, kdy zvíře zastává roli společníka 

člověka. Jejich vlastnictví ovlivňuje nejen život jejich majitelů, ale i jejich vztahy s ostatními.  

To zda někdo vlastní zvíře, či jaký k nim má vztah může být jedním z hodnotících prvků, 

které používáme k vytvoření názorů na druhé. Náš svět se neskládá pouze z lidských bytostí a 

k tomu, abychom mohli skutečně porozumět sociálnímu chování lidí, je nutné brát v potaz 

zoologickou dimenzi [Bryant 1979: 417]. 

„Jak sociologové pokračují v účasti na „zoologickém spojení“ a rozpoznávají, že 

žijeme ve „společnostech smíšených druhů“, ve kterých hrají mimolidští tvorové klíčovou roli, 

sociologie rozšiřuje své existenciální a teoretické hranice. Tím, že bude i nadále přesouvat 

zvířata do oblasti „sociologické viditelnosti“ nemůže selhat, pouze se obohatit.“ [Sanders 

2006] 

Zájem o zvířata začal narůstat až s rozvojem nových společenských hnutí. Za 

emancipaci žen, zrovnoprávnění sexuálních menšin a v neposlední řadě právě na práva zvířat. 

Díky těmto hnutím se otevřel prostor pro nový sociologický směr zabývající se vztahem mezi 

zvířaty a lidmi – Human-Animal Studies Rostoucí zájem o tento obor lze zaznamenat i 

v rostoucím počtu článků a časopisů zabývajících se právě tímto tématem. Mezi takové 

časopisy patří například Anthrozoöz: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of 

People & Animals, Society & Animals: Journal of Human-Animal Studies (1993), Journal for 

Critical Animal Studies (2003) a Humanimalia: A Journal of Human/Animal Interface Studies 

(2009). Roku 1991 započala svou činnost organizace The International Society for 

Antrozoology. Ta podporuje vědecký i akademický výzkum lidsko-zvířecích interakcí. Další 

organizací je Psychologist for the Ethical Treatment of Animals (nyní The Animals and 

Society institute) s níž se pojí časopis Society & Animals Journal [Vandrovcová 2015: 25]. 

Základním předpokladem tohoto oboru je, že zvířata zasahují do lidských životů na mnoha 

různých úrovních. Stejně tak je třeba je uznat za svébytné autonomní bytosti s vlastními 

zájmy. Nevystupují však jako homogenní skupina, ke které by bylo přistupováno stejným 

způsobem a stejně s nimi zacházeno. To je ovlivněno významem, který jim společnost 
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přisuzuje. Stejný druh (například potkan) bude vnímán jinak má-li status domácího mazlíčka 

nebo je laboratorním zvířetem [Vandrovcová 2015: 25]. Oblasti, jimiž se tento obor zabývá, 

je několik. Nejpopulárnější je interakce lidí a zvířat, která ve společnosti (a v jejich životech) 

mají roli domácích mazlíčků a jejich každodenní interakce. Výzkumy na toto téma se snaží 

ukázat, že zvíře může být pro člověka interagujícím partnerem. Další oblastí jsou místa, kde 

jsou zvířata využívána při práci, jako například vzdělávací instituce či laboratoře. Dále pak 

zvířata využívána v průmyslu. V neposlední řadě pak násilné činy páchané na zvířatech. 

Human-Animal studies se zabývá problematikou týrání zvířat a dalšími trestnými činy se 

zvířaty spojenými [Vandrovcová 2015: 26-28]. Soužití lidí se zvířaty má bohužel i tuto svou 

odvrácenou stránku, kdy se zvířata mohou stát obětí individuálního týrání. Kromě něj 

samozřejmě existuje i to institucionální, tedy takové, které je z hlediska veřejného mínění a 

legislativou schvalované. Některé z těchto forem jsou čistě regionální záležitostí jako psí 

zápasy či rodeo. Intenzivní zemědělství či kosmetický výzkum je však záležitostí globální 

[Vandrovcová 2011: 24-25]. Mimo to se Animal-Human Studies věnují i sociálním hnutím 

bojujícím za práva zvířat, mapování postojů lidí ke zvířatům a jejich proměny, a kritice 

současného stavu. 

1.4.1. Množení zvířat 

Bohužel nikde není vedena přesná evidence počtů opuštěných psů a koček na našem 

území. Toto číslo by šlo nicméně stejně spočítat pouze u psů, kteří jsou odchytáváni a 

odváženi do zařízení tomu určených, a to skrze sečtení počtu všech psů ve všech útulcích. Je 

zde však velké množství koček, které žijí venku trvale, a nikdo jim příliš nevěnuje pozornost. 

Z toho důvodů není možné získat žádný odhad jejich skutečných počtů.  

Existuje více způsobů a aktivit, které lze shrnout pod pojem množení zvířat. Pro účely 

své práce jsem vytvořila dvě kategorie, které označuji komerční a nekomerční množení. Po 

první skupiny zahrnuji množírny zvířat, fenomén veřejnosti často známý a to hlavně skrze 

média. Do druhé skupiny pak tzv. gaučové množení, kdy zisk není primárním účelem. Do 

skupiny nekomerčního množení lze zahrnout i tzv. hromaditele zvířat.  Všechny tyto způsoby 

vysvětlím v následujících částech. 

1.4.1.1. Chov 

Nejprve je nutné stanovit jaký je rozdíl mezi chovatelem a množitelem neboli mezi 

chovem a množením. Pod pojmem chovatel či chovatelství se rozumí cílená plemenitba, kde 
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je kladem silný důraz na zásady genetického zdraví, jak jedince, tak celé populace. Chov tedy 

nikdy nesmí probíhat na úkor zdraví. Je zde rovněž respektován i vzhled – standard, celého 

plemene. Chov může tedy probíhat pouze na jedincích, kteří jsou zdravotně v pořádku a 

zároveň absolvovali zkoušky povahy a odpovídajícího exteriéru. Dodržování těchto pravidel 

podléhá kontrole organizací, pod kterými je daná chovatelská stanice registrována jako je 

Česká kynologická unie nebo Český svaz chovatelů- V rámci zdravotní stránky se u zvířete 

hlídá kromě celkového zdravotního stavu i věk a počet vrhů, které mají ročně. Štěňata či 

koťata z chovatelských stanic odchází do nových domovů odčervená, očkovaná, čipovaná a 

ve správném věku. I přestože například koťata jsou již po stránce stravy schopna fungovat již 

zhruba od pátého týdne, ty následují, jsou velice důležité z hlediska socializace. Dřívější 

odebrání může mít negativní vliv na psychiku zvířete a může vést k budoucímu 

problémovému chování. Tento fakt je jedním ze znaků jak rozpoznat „správného chovatele“. 

Nikdy by neměl prodat mládě mladší.  Samozřejmě i v rámci chovatelských stanic lze narazit 

na takové, které výše zmíněná pravidla porušují, avšak pravděpodobnost získání zdraveného 

zvířete, jak po fyzické, tak po psychické stránce, je skrze koupi v chovatelské stanici výrazně 

vyšší. Oproti tomu množení je nepromyšlenou, nekontrolovatelnou záležitostí. Zdravotní 

úkony a kontroly zde nejsou povinné, pouze na vyžádání majitele. Nefunguje zde žádná 

instituce, která by kontrolovala prostředí, ve kterém se zvířata nacházejí, ani jejich zdraví. 

Rovněž není možné si ověřit předky zvířete, o které by měl kupující zájem.  Dobrou 

chovatelskou stanici lze poznat podle chovatele samotného skrze jeho komunikaci. Nezdráhá 

se odpovědět na všechny otázky, je schopný předložit příslušnou dokumentaci, jako jsou 

zdravotní testy či průkazy původu rodičů. Rovněž nemá problém s návštěvou před samotnou 

koupí, trvá na kupní smlouvě a má zájem o udržení kontaktu s kupujícími, spolu se 

získáváním informací o životě zvířete v novém domově. Stejně tak zvíře nevydá zájemci 

dříve, než dosáhne vhodného věku [Zbořilová 2017]. 

1.4.1.2. Komerční množení - množírny 

Do skupiny komerčního množení řadím klasické množírny. Jedná se o místa, kde jsou 

zvířata, spíše psi, nicméně už se začínají rozmáhat i množírny kočičí, množena za účelem 

zisku z prodeje mláďat. Zisk je zde nadřazen nad zdraví zvířat. Takové množení je podmíněno 

poptávkou veřejnosti, a proto se nejčastěji jedná o menší moderní plemena (čivava, jorkšír, 

francouzský buldoček atd., v případě koček pak například britské modré). Vzhledem 

k absenci jakékoli kontroly zde dochází často ke křížení jedinců příbuzných či nemocných, 

což se na potomcích odráží ve směru častých nemocí i vrozených vad. Zvířata v množírnách 
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nezřídka žijí v kotcích, klecích či na nepřiměřeně malém prostoru, s nedostatkem vody, 

krmiva a potřebných veterinárních prohlídek. Zvířata jsou běžně vydávána v příliš nízkém 

věku, který rovněž může zapříčinit zdravotní problémy. Taková zvířata bývají v inzerátech 

označována jako mini verze daných plemen (mini-čivava), pro odvedení pozornosti od faktu, 

že se jedná o jedince příliš mladé k prodeji. Nic takového jako mini-plemeno neexistuje. 

Tento fakt má opět původ v zisku. Čím dříve přestane fena (kočka) kojit, tím dříve je možno 

na ní opět množit.  O této problematice se začalo veřejně hovořit v létě roku 2014 ve spojitosti 

s kauzou moderátora České televize Jana Smetany, který nevědomky pořídil své dceři 

k narozeninám nemocné a příliš mladé štěně, které nedlouho poté zemřelo. Po mediálním 

zveřejnění tohoto příběhu se ozvalo mnoho obdobně podvedených lidí s žádostí o pomoc, 

čímž bylo odhaleno, že takovéto chovy, respektive množírny představují společenský 

problém. Některá sdružení se v rámci svých aktivit věnují právě odhalováním inzerátů 

z množíren na internetu na základě nejrůznějších uvedených aspektů v inzerátu – opakující se 

fotografie, opakující se telefonní číslo u více inzerátů, chytlavé formulace či předávání zvířat 

na půli cesty a nemožnost navštívit „chovatele“ přímo u něj doma [Smith 2015:81-89]. 

Nejnovější kauzou z oblasti množíren je letošní případ z Kamenice. Na začátku 

letošního roku bylo v rodinném domě v Kamenici nad Lipou nalezeno 212 psů policisty a 

veterináři, kteří reagovali na dlouhodobé stížnosti sousedů na hluk a zápach.  Podle svědectví 

sousedů se po dvorku pohybovalo klidně i 60 psů. Stížnosti směřované na městskou radnici 

byly řešeny pokutami a to několikrát. Státní veterinární správa se problémem začala zabývat 

koncem loňského roku. Nebyl jim umožněn vstup dovnitř a majitelka jim přivedla pouze 13 

psů na ukázku. Již na nich však bylo poznat, že jejich stav je po zdravotní i výživové stránce 

špatný. Ten den bylo rozhodnuto o odebrání šesti psů. Následně byla k případu přizvána 

policie, která v příšerných podmínkách objevila 212 psů, převážně malých plemen a dalších 

kříženců. Ti byli umístěni v klecích v moči a výkalech. Všechna zvířata byla zanedbaná se 

zdravotními problémy v oblasti kůže, očí, uší a parazitárních onemocnění. Bylo rozhodnuto o 

jejich okamžitém odebrání. Následně je převzali do péče nejrůznější organizace a spolky.  

[Zach 2018] I přesto, že nejvíce medializované jsou psí množírny, začíná se tento problém 

dotýkat i koček. Asi nejpopulárnějším plemenem je Britská kočka. Její povaha i vzhled, 

včetně typické „modré“ barvy dokáže zaujmout mnoho lidí. Tato poptávka po těchto koťatech 

vede k tomu, že množitelům se daří jako „britky“ prodávat i obyčejná koťata, avšak na 

několik tisíc. Taková kočka v chovatelské stanici vyjde klidně na 15-20 tisíc. Na internetu je 

však možné najit inzeráty, kde za „britskou“ kočku chtějí pět tisíc. Pokud však by však 
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kupující srovnal fotografie i inzerátu s fotografiemi například z chovatelských stanic, zjistil 

by, že vzhled je velice rozdílný [Horáková 2017]. Jedna z kočičích množíren byla odhalena 

v květnu loňského roku v Brně a jednalo se o plemeno sphynx. V této kauze se angažovala 

policie, krajská veterinární správa i obecní úřad. Nakonec však došlo k odebrání pouze části 

koček. [Martínek 2017]. 

1.4.1.3. Nekomerční množení – „gaučové“ 

V případě nekomerčního množení nebývá primárním účelem zisk z prodeje štěňat a 

koťat. V rámci organizací, které se tímto problémem zabývají, bývá rovněž označováno jako 

gaučové množení. Paradoxně je to právě tento typ množení, který nejvíce negativně přispívá 

k přemnoženosti psů a koček na našem území. Nicméně vzhledem k tomu, že podmínky 

takového množení jsou zcela v pořádku a o zvířata je do určité míry postaráno, není tento typ 

množení v rámci veřejnosti příliš známý, natož aby byl vnímán jako problematický. Může se 

jednat o nehodu, kdy se zvíře zaběhne a vrátí se již březí. Tuto situaci však lze vyřešit 

včasnou kastrací, kterou však mnoho lidí odsuzuje jako za nepřirozenou a proti přírodě. 

Někteří majitelé mají zájem o mláďata po svých zvířatech, kde určitou roli hraje sentiment. 

Nicméně většina lidí si nechá pouze jedno mládě a pro dalších osm musí hledat nový domov. 

Roli zde může hrát i personifikace ve směru, že fenka či kočka potřebuje a zaslouží si 

zkušenost s mateřstvím. Ani po psychické, ani zdravotní stránce nebylo prokázáno, že by bylo 

nutné, aby zvíře mělo mladé. V případě koček zde hraje roli i možnost nakažení smrtelnými 

chorobami při styku [stopmnožitelům.cz]. 

Specifickou skupinou, kterou lze zařadit do skupiny nekomerčního množení jsou tzv. 

hromaditelé. Jedná se o situaci, kdy jedinec (či více lidí) chová ve svém obydlí/pozemku více 

zvířat, které se mezi sebou nekontrolovaně množí. Často se jedná o osoby s duševní chorobou, 

která se projevuje střádáním živých zvířat. Tento jev je v moderní psychiatrii popisován jako 

patologické hromadění věcí a zvířat. V případě, kdy jde o zvířata, se většinou jedná o více 

druhů (kočky, psi, hospodářská zvířata apod.) a větší počet (až desítky). Tato zvířata jsou 

většinou zanedbaná, některá ponechávána na místě mrtvá. Zvířata majitelé získávají buď 

skrze jejich nekontrolované množení či odchytem venku. Jako motiv nejčastěji uvádějí svou 

osamělost a lásku ke zvířatům. Bohužel jim však chybí nadhled a nevidí, že jejich chování ve 

výsledku zvířatům velice škodí. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od některých Evropských 

států a USA není možné dle české legislativy utratit zdravé zvíře, je nutné tato zvířata 

přesunou do útulků, což vede k naplnění jejich kapacit. V této oblasti bohužel nefunguje 
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efektivně žádná prevence, která by napomohla takové hromadění dříve odhalit. Stejně tak 

jako nefunguje efektivní pomoc takovým osobám a situace se může znovu opakovat. Lze 

uvést konkrétní případ z roku 2013, kdy byl v obci Pozďátky proveden zásah policií ČR, 

Krajskou veterinární správou SVS pro kraj Vysočina, odborem životního prostředí MěÚ 

Třebíč, a Ligou na ochranu zvířat ČR za asistence VFU Brno. Bylo objeveno 80 psů, jedna 

kráva, dvě prasata, jeden králík a několik slepic v naprosto nevyhovujících podmínkách, bez 

odpovídající veterinární i jiné chovatelské péče. Zásah proběhl na podnět osob bydlících 

v obci, které začali ohrožovat volně pohybující se agresivní psi. Již dvě roky předtím, v době 

kdy bylo zvířat mnohem méně, byla stran sousedů podána stížnost na majitele kvůli jejich 

nedostatečné péči o zvířata avšak vzhledem k tomu, že situace nebyla kritická, nikdo 

z odpovědných orgánů ji neřešil [Žák, Ondráček 2014: 187-190]. Pod hromaditele zvířat se 

však nedají zařadit lidí, kteří mají například pár psů, kteří se mezi sebou nekontrolovatelně 

množí, nicméně zde nefiguruje touha získávat další zvířata. Většina organizací zabývající se 

touto problematikou užívá nějakou vlastní typologii, nicméně tyto typologie nejsou nikde 

jinde definované a jedná se spíše o interní označování.  

1.4.1.4. Průkaz původu 

Mnoho lidí argumentuje, že nepotřebují psa či kočku s průkazem původu (PP), 

vzhledem k tomu, že zvíře chtějí jako domácího mazlíčka a nemají zájem o jeho výstavní 

kariéru. Z nějakého důvodu si totiž mnoho lidí myslí, že PP má účel jako vstupenka na 

výstavy. Není tomu tak. PP funguje jako ekvivalent rodného listu. Zaručuje, že rodiče daného 

zvířete jsou dohledatelní, často i s jejich zdravotními či výstavními úspěchy. Pokud má zvíře 

PP, neznamená to ještě, že je vhodné na něm odchovávat další jedince. Nejprve musí získat 

chovnost, kde jak již bylo zmíněno, se hodnotí zdraví jedince, jeho povaha a jeho vzhled. 

Existuje zde mnoho mylných domněnek, které jsou často využívány ze strany množitelů, pro 

nalákání kupujících. Například, že štěně nedostalo PP, byť rodiče ho mají a jsou uchovněni, 

protože se narodilo až jako šesté a PP se dává pouze prvním pěti z vrhu. Dříve tomu tak 

skutečně bylo, nicméně dnes už dostává PP každé mládě po uchovněných rodičích. Ať už 

vizuálně odpovídá danému plemenu nebo ne. Pokud to dovedeme do extrému, tak i stěně se 

třemi hlavami obdrží PP, nicméně na něm už nebude možné chovat. Stejně tak pokud se spojí 

dva jedinci s PP bez uchovnění, mláďata tento list nedostanou. Lidé si takové zvíře třeba 

pořídí, nicméně už nemusí zjistit, že jeden z rodičů nedostal povolení k uchovnění, protože 

má zdravotní potíže či trpí přehnanou agresivitou. Výraz čistokrevný bez PP, často objevující 

se v inzerátech, rovněž neznamená nic, jelikož kupující nikdy nebude s jistotou vědět, kdo 
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byli rodiče. U zvířat s PP může být odrazující vysoká pořizovací cena, které se může 

pohybovat až od 10 tisíc výše. Tato cena mé své opodstatnění v úkonech, které musí chovatel 

sám hradit - veterinární vyšetření, genetické testy, vystavení pp, odčervení, očkování, 

čipování. Téměř každé plemeno je dnes zatíženo různými dědičnými chorobami, které se 

nemusí projevit u rodičů, jelikož mohou být například pouze přenašeči. Spojení takových 

jedinců však výrazně zvyšuje riziko, že jejich potomci onemocní. Proto je v rámci chovů 

v chovatelských stanicích kladen takový důraz na zdravotní a genetické testy, pro zvolení 

takového páru, kde je pravděpodobnost onemocnění co nejnižší. U koček nejrozšířenějších 

plemen jako jsou britské krátkosrsté, mainské mývalí, ragdoll či sphynx je rovněž velké riziko 

geneticky přenosných onemocnění. Konkrétně HCM (hypertrofická kardiomyopatie), což je 

onemocnění srdce, které způsobí jeho zvětšení a poruchy srdeční činnosti. Lze ho 

diagnostikovat kardiologickým vyšetřením. U perských, či jiných exotických koček se 

objevuje onemocnění PKD (polycystic kidney disease), kdy se na ledvinách vytváří cysty, což 

omezuje jejich funkčnost. Je neléčitelné nicméně ho lze diagnostikovat genetickými testy. U 

psů je objevuje mnoho onemocnění. Oční choroby, které postihují více, než 70 různých 

plemen psů, včetně oblíbených buldočků. Opět predispozici k těmto chorobám lze odhalit 

genetickými testy. Kavalír king charles španěl, dobrman nebo boxer mohou trpět na srdeční 

onemocnění, pokud pocházejí z vrhů, kde není zdraví kontrolováno. Velká plemena psů, 

hlavně německých ovčáků je rozšířena DKK (dysplazie kyčelního kloubu). Kromě těchto, je 

zde mnoho dalších hematologických, imunologických a metabolických onemocnění. Pokud 

rodiče zvířete neabsolvují zdravotní a genetické testy za účelem odhalení predispozicí k těmto 

nemocím či jejich přenosu, je možné že budoucí majitele mláďat pak budou trápit doživotní 

veterinární náklady [Zbořilová 2017]. 

1.4.2. Ochrana zvířat 

Po roce 1989 byly díky změně ve společenském klimatu vydány první předpisy 

dotýkající se ochrany zvířat. Tím prvním byl zákon na ochranu zvířat proti týrání, schválený 

v dubnu roku 1992. Tento zákon by v průběhu let novelizován a aktuálně je harmonizován 

s právními předpisy Evropské Unie. Zákon už v době svých příprav se opíral o myšlenku 

přiblížení české společnosti evropské úrovni z hlediska kultury myšlení, která vyžaduje 

ochranu všech živočichů a nikoli pouze člověka. Rovněž byla předpokládána změna statutu 

zvířete, které do té doby představovalo pouze výrobní prostředek. K postupné novelizaci 

docházelo až do roku 2013. Další novelizace se týkaly například zákaz chovu pro jedince, 

kteří se v minulosti dopustili týrání zvířat, odebrání zvířete, které bylo týrání a jeho umístění 
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do náhradní péče.  Euronovela z roku 2004 zákon rozšířila o přepravu zvířat a došlo i k 

doplnění okruhů týkající se hospodářských a volně žijících zvířat [Müllerová, Stejskal 2013: 

296-301].  

1.4.2.1. Legislativa 

Legislativa v oblasti množení je nedostačující, už vzhledem k tomu, že chybí 

legislativní zakotvení některých pojmů. V této kapitole shrnu zákony a podzákonné předpisy, 

které se týkají chovu psů (a koček) a více či méně se tedy dotýkající i oblasti množení, a 

zároveň se pokusím vysvětlit, proč nejsou v praxi příliš efektivní.  Tyto zákony lze rozdělit do 

dvou skupin. Do první skupiny patří zákony, které se zabývají ochranou zvířat proti týrání 

aktivně. Definují týrání, jeho zákaz a postihy za něj. Do této skupiny patří zákon na ochranu 

zvířat proti týrání a vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek chovu psů a koček. Účel 

tohoto zákona je stanoven takto: „účelem zákona chránit zvířata, jež jsou živými tvory 

schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich 

usmrcení bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.“  V jeho další části 

je pak zákaz týrání i jakékoli jeho propagace. Pojem týrání zahrnuje nucení zvířete 

k výkonům, které jsou neadekvátní jeho možnostem, omezovat výživu zvířete, včetně jeho 

napájení, či mu podávat potravu obsahující příměsi nebo předměty, které jej poškodí. 

Případně omezení svobody adekvátního pohybu. Jako neadekvátní výkony lze zcela jistě 

považovat nadměrné využívání fen (popřípadě koček) k produkci mláďat. Mnoho množíren 

chová zvířata v klecích, kde tak dochází k omezování jejich svobody pohybu. Za týrání je dále 

považováno bezdůvodné vyvolávání nepřiměřeného působení stresových vlivů biologické, 

fyzikální nebo chemické povahy. Výše zmíněné omezení prostoru, ve vlhkých, temných 

prostorách lze zcela jistě za vystavování stresu považovat. Zákon nezapomíná ani na dědičná 

onemocnění, která by chovem neměla být přenášena, což u příbuzenské plemenitby, která se 

v množírnách často provádí, přináší. V tomto zákoně jsou dále uvedeny i podmínky pro 

obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, nicméně ty se dotýkají jen fyzických a 

právnických osob, které provozují tuto činnost na základě živnostenského oprávnění. 

Nepostihuje tak komerční množení, domácí množitele a ty chovatele, kteří živnostenské 

oprávnění nemají. Dodržování tohoto zákona kontrolují Krajské veterinární správy. Ty 

kontrolují chovy o různých počtech zvířat, s nebo bez živnostenského oprávnění. Při zjištění 

porušení zákona předají podnět a své vyjádření příslušné obci, které pak vedou řízení o 

deliktu a na základě toho pak ukládají příslušná opatření. Stejně tak jsou povinni vyrozumět 
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KVS o těchto opatřeních. Při podezření na týrání zvířete je možné dát podnět k šetření právě 

KVS či příslušnému obecnímu úřadu nebo policii.  

V druhé skupině jsou pak zákony pasivní, které stanovují podmínky chovu a zacházení 

se zvířaty včetně jejich ochrany s ohledem na výživu a plemenitbu. Patří se veterinární zákon 

a vyhláška č. 342/2012 Sb. o zdraví zvířat, jeho ochraně, jejich přemisťování a přepravě a 

oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých veterinárních činností. Veterinární 

zákon se zaměřuje na ochranu zdraví zvířat stran nemocí a nákaz. Dále se věnuje jejich 

přepravě a obchodování s nimi. Stanovuje povinnosti chovatelů a v neposlední řadě se pak 

věnuje veterinárním správám, dozoru a postupu veterinárních inspektorů. Tyto orgány 

veterinární správy dohlíží na to, zda jsou dodržovány povinnosti, požadavky a podmínky 

stanovené tímto zákonem a dalšími předpisy. Zjišťují nedostatky, ukládají pokyny pro 

odstranění těchto nedostatků a kontrolují plnění těchto pokynů.  

Dalšími zákony, které se dotýkají této problematiky, jsou pak živnostenský zákon, 

zákon o místních poplatcích, zákon o dani z příjmu, ale dotýká se jí i zákon o Policii ČR. 

Poslední jmenovaný se dotýká problematiky množení a množíren v tom směru, že policisté, 

stejně jako pracovníci ochrany zvířat nemohou vstoupit do obydlí i přes podezření, že se zde 

nachází týrané zvíře. Pouze na pozemek či jiný prostor jako je například stodola. Z obavy o 

zneužívání moci policistů pod záminkou týraného zvířete nebyla tato možnost vstupu do 

zákona zahrnuta. Co se týče živnostenského zákona, chov psů a koček může spadat jak pod 

živnost volnou, tak vázanou. Živnost jako taková je charakterizována šesti znaky, které musí 

být všechny splněny, aby daná činnost mohla být živností. Jedná se o soustavnost, 

samostatnost, výkon činnosti vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. První jmenovaný znak, tedy 

soustavnost je v případech množení i chovu zvířat problematický. Činnost musí být 

vykonávána opakovaně a pravidelně, aby bylo splněno kritérium soustavnosti. Domácí 

množitel takové kritérium nenaplňuje. Stejně tak i chovatelská stanice nemusí mít vždy 

živnostenské oprávnění, jelikož k chovu může docházet za účelem zušlechtění plemene, nikoli 

zisku. I přesto, že množírny ani jednu z těchto argumentací pro nesplnění kritéria pro živnost 

použít nemohou, nedisponují živnostenským oprávněním. Proto se jich nedotýká právní 

úprava regulující chovy.  

  Lze sem zařadit i vyhlášky o povinném čipování psů, vydané jednotlivými obcemi. 

Obec může stanovit skrze obecně závaznou vyhlášku povinnost chovatelů nechat psy trvale 
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označit a to buď identifikačním čipem, nebo tetováním. Tato vyhláška platí v Praze, Ostravě, 

Děčíně, Plzni či Ústí nad Labem. Taková registrace slouží v případě nalezení psa pro 

navrácení jeho majiteli. Čip je následně nutno zaregistroval do jednoho z registračních 

serverů, přičemž tento krok je nezbytný pro správnou funkci dohledání majitele, nicméně už 

není povinný. Tyto registry jsou rovněž zatím bohužel neprovázané.  

Pokud se zaměříme na aktuality v oblasti legislativy spojené s množením zvířat, 1. 11. 

2017 začala platit jedna z nejrozsáhlejších novel veterinárního zákona. Jejím cílem je větší 

kontrola chovatelských stanic a útulků pro zvířata a omezení množíren. Chovatelé, kteří mají 

pět a více fen stáří 12 měsíců, musí tento fakt nahlásit veterinární správě. Následně bude od 

roku 2020 platná povinnost čipování psů po očkování proti vzteklině, tedy standardně po 

ukončených šesti měsících. Co se týče útulků pro zvířata, přichází nové registrační povinnosti, 

které následně usnadní kontrolu těchto zařízení ze strany veterinární správy. Je samozřejmě 

otázkou nakolik budou tato opatření efektivní v praxi potírání týrání zvířat a množíren 

[Vorlíček 2017]. 

2. Metodologická část 

V této části seznámím čtenáře s metodami, které jsem pro výzkum použila spolu s 

vysvětlením, proč jsem zvolila právě tyto. Rovněž popisuji, jakým způsobem jsem provedla 

analýzu dat i reflexi své osoby v rámci tohoto výzkumu. 

2.1. Cíl práce a výzkumné otázky 

Tato diplomová práce se soustředí na organizace, sdružení a jiné subjekty, které se 

snaží omezit množení zvířat, konkrétně psů a koček na našem území a přispět tak ke snížení 

přemnoženosti těchto zvířat. Pro tyto subjekty jsem zvolila souhrnné označení organizace.  

Aktivity těchto organizací budou zkoumány z hlediska teorie mobilizace zdrojů, konkrétně 

její organizačně-podnikatelské dimenze, která stojí na předpokladu, že pro úspěch hnutí je 

klíčová efektivní mobilizace jak materiálních, tak nemateriálních zdrojů, které hnutí následně 

využívají pro své aktivity. Cílem práce je zjistit jaké mobilizační postupy využívají 

organizace zabývající se množením zvířat a na jaké zdroje se primárně zaměřují. Dále mě 

zajímá, kde podle nich leží příčina tohoto problému. Vycházela z předpokladu, že to, jakým 

způsobem definují jednotlivé organizace příčinu problému, se odráží v aktivitách, které volí a 

zdrojích, které mobilizují.  Zvolila jsem kvalitativní formu výzkumu z důvodu zájmu o lepší 
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vhled do problematiky množení, aktivit v této oblasti ze strany institucí a způsobů, jakým 

získávají zdroje pro svou činnost v této oblasti.  

2.1.1. Dílčí výzkumné otázky:  

1) Kde podle zkoumaných organizací leží příčina množení psů a koček v naší 

společnosti? 

2) Na mobilizaci jakých zdrojů se zaměřují? 

3) Jaké strategie používají organizace sociálního hnutí k mobilizaci těchto zdrojů? 

4) Na jaké aktivity jsou tyto zdroje následně využívány? 

2.2. Výběr spolupracujících organizací 

Hlavním kritériem pro výběr institucí, které jsem svého výzkumu zahrnula, bylo 

zaprvé umístění v oblasti občanské společnosti a dále pak to, že jejich hlavní činnost (či 

alespoň jedna z hlavních) spadá do problematiky množení zvířat. Mnoho útulků se do určité 

míry věnuje osvětě v této problematice. Vedle péče o zvířata se však jedná o činnost vedlejší. 

Původní idea tedy byla vybrat takové organizace, které o zvířata sama fyzicky nepečují, ale 

věnují se hlavně osvětě či jiným aktivitám v oblasti množení zvířat. Na doporučení jsem však 

spolky takového charakteru přeci jen zařadila. Mým zájmem bylo, abych do výzkumu 

zařadila jak větší organizace, tak menší spolky, stran zaměření jak ty, které se věnují 

množírnám, tak i těm, které se zaměřují na domácí množení. Stejně tak jsem chtěla, aby byli 

jako předmět zájmu zastoupeni jak psi, tak kočky. Tato kritéria jsem zvolila za účelem zjištění 

co nejvíce způsobů, jakými jsou organizacemi v této problematice mobilizovány zdroje, tak i 

pro zahrnutí co nejvíce možných aktivit v této oblasti. Mým předpokladem bylo, že rozdílnost 

mezi organizacemi z hlediska toho, jaké zdroje považují za klíčové a jak je mobilizují, bude 

vycházet z rozdílné náplně jejich aktivit. 

Spolek Můj život s kočkou jsem vybrala, jelikož pro mě osobně představují jednu 

z nejznámějších organizací, která se věnuje právě a čistě kočkám. Členem jejich facebookové 

skupiny, která stála u zrodu tohoto spolku, jsem již několik let. V rámci zastoupení větších 

organizací, které se zaměřují na legislativu v této problematice, jsem oslovila Animal Eye. 

Jako menší iniciativu zaměřující se na množení, převážně v oblasti množíren jsem zvolila Ne 

množírnám. Mými představiteli pro domácí množení se měla stát iniciativa Nekupuj, 

Adoptuj!. Bohužel většina členů je momentálně na mateřské a na rozhovor bohužel neměly 

čas. Doporučili mi proto spolek Pet Heroes, který vznikl sice za účelem osvěty, nicméně ke 
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svým aktivitám přidal i péči o zvířata. Od Předsedkyně Pet Heroes jsem následně dostala 

kontakt na spolek Šance zvířatům, který se rovněž angažuje v oblasti množení zvířat.   

 

2.3. Metody sběru dat 

2.3.1.  Rozhovor 

První metodou, kterou jsem zvolila pro sběr dat je polostrukturovaný rozhovor. Tento 

typ rozhovoru jsem zvolila, jelikož poskytuje výzkumníkovi seznam témat či otázek, které jen 

nutno v rámci rozhovoru probrat. Je však možné v případě potřeby měnit pořadí otázek, 

přeformulovat je či přidat další. Návod připravený k takovému rozhovoru nabízí 

výzkumníkovi oporu a směřuje ho k zajímavým a důležitým tématům pro výzkum. Zároveň je 

flexibilní a respondent se tak může vyjádřit i k tématům, která on osobně považuje za důležitá 

[Hendl 2012: 174]. 

Tento typ rozhovoru jsem zvolila převážně z důvodu různorodosti institucí, kterým se 

ve výzkumu věnuji. I přestože všechny se nějakým způsobem angažují v boji proti množení, 

předpokládám, že jejich aktivity se v tomto směru budou lišit.  Už ten to, že některé 

organizace se zaměřují na množírny jiné na domácí množení, některé na psy a některé na 

kočky. Jejich primární cíle se mnou rovněž lišit. Některé mají zájem o změnu legislativy, 

která by množení omezila, ne-li přímo ukončila, zatímco jiné se snaží o osvětu veřejnosti. 

Tyto různorodé předměty, či oblasti zájmu vyžadují různé přístupy a činnosti. Z tohoto 

důvodu považuji za vhodné zvolit takovou metodu, která poskytne respondentům prostor 

přidat své vlastní postřehy a mě, jako výzkumníkovi, možnost pracovat s otázkami a 

upravovat je dle potřeb.   

Výběr tohoto typu rozhovoru se ukázal jako vhodný, jelikož hned při prvním 

rozhovoru jsem zjistila, že pro jeho hladký chod a možnost získání co nejvíce informací, bylo 

nutné pořadí otázek skutečně měnit, zformulovat otázky nové tak, aby rozhovor plynně 

navazoval či některé z otázek vyškrtnout jelikož odpověď na ně byla zmíněna, již v rámci jiné 

otázky.  

Rozhovory trvaly od 35 do 65 minut. Čtyři z rozhovorů proběhly při osobním 

setkáním, ať už se jednalo o schůzku v kanceláři, v kavárně či přímo u představitele 

organizace doma. S paní reprezentující spolek Šance zvířatům jsme bohužel nemohli sladit 

své kalendáře natolik, abychom se mohly setkat osobně. Zvolila jsem proto rozhovor přes 
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Skype, který na rozdíl od telefonického hovoru alespoň poskytuje možnost mluvit spolu 

v tváři v tvář. (scénář rozhovoru viz. Příloha 1) 

Informace získané skrze rozhovor jsem v případě potřeby následně doplnila 

informacemi z webových stránek (či facebookových stánek) daných organizací/spolků atd. I 

přestože představitelé institucí byli v rámci rozhovorů velice sdílní, považovala jsem za 

vhodné informace o jejich aktivity i způsoby získávání zdrojů, které často probíhají právě 

skrze tyto komunikační platformy, doplnit a rozšířit.  

2.4. Analýza dat 

Pro analýzu dat jsem zvolila kódování.  

„Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány a opět složeny novými způsoby. Je to ústřední proces tvorby teorie z 

údajů.“  [Strauss, Corbin 1999: 39] 

Kódování se skládá Podle Švaříčka a Šedové postup spočívá v prvotním rozdělení 

přepsaného rozhovoru na jednotky. Takovou jednotkou může být slovo, jejich sekvence, věta 

či dokonce odstavec. Tyto hranice jsou voleny na základě shodného významu daného celku. 

Každé jednotce je následně přidělen určitý kód [Švaříček, Šeďová 2007: 211].  V 

transkriptech jsem se tedy pokusila lokalizovat témata, které jsem následně označila kódy. Ty 

jsem pak dělila do kategorií a podkategorií. 

Přiznám se, že zprvu jsem si nebyla jistá, zda právě tato metoda, tedy kódování, bude 

vhodnou a přínosnou. Měla pocit, že otázky, které jsem měla připravené, sice poskytují 

dostatek prostoru pro to, aby se představitelé institucí vyjádřili, nicméně pouze v rámci tématu 

stanoveného v otázce. Velice brzy se ukázalo, že byť jsou v rozhovoru odpovědi, jejichž 

obsah se vztahuje pouze k jednomu tématu, našli se i takové, kde se jich objevilo například 

sedm. Kódování se tak ukázalo být vhodným nástrojem analýzy a velice usnadnilo orientaci 

v datech při získávání odpovědí na výzkumné otázky.  

2.5. Reflexe pozice výzkumníka 

Při sběru dat bylo poněkud náročné oprostit se od svých zkušeností, znalostí a 

vlastního postoje, který zaujímám k této problematice. Moje rodina chovala během mého 

dětství mnoho zvířat různých druhů, a proto jsem si ke zvířatům vytvořila velice kladný vztah. 

Návštěvy útulků pro zvířata, která jsem podnikla v rámci výzkumu pro mou bakalářskou 
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práci, která se dotýkala zkušeností lidí pracujících v útulcích pro psy a kočky, stejně jako čistě 

moje osobní návštěvy, zcela jistě pomohla zformovat můj pohled na problematiku množení a 

opuštěná zvířata.  

Moje předchozí znalost a orientace v problematice množení byla zcela jistě užitečná a 

nebylo pro mě nijak náročné porozumět jednotlivým aktivitám, které respondenti popisovali. 

Zcela jistě byl nápomocný i můj postoj k tématu, který je do jisté míry velice podobný, jako u 

představitelů institucí, se kterými jsem hovořila. Nicméně jsem se snažila od tohoto postoje 

během rozhovoru oprostit a pokusit se dívat na věc objektivněji. Stejně tak jsem se snažila, do 

určité míry, oprostit od svých předchozích znalostí a pokládat otázky, které by pokládal 

někdo, kdo je v této oblasti nováčkem. O této skutečnosti jsem představitele institucí 

informovala. Při domlouvání rozhovorů bylo zřejmé, že určitý přehled o problematice a 

některých aktivitách mám a nechtěla jsem, aby byli následně vyvedeni z míry, pokud položím 

otázku, na kterou už bych měla znát odpověď. (Například cíle a oblasti zájmu Můj život 

s kočkou, s nimiž jsem se seznámila během svého několikaletého členství v jejich 

facebookové skupině.)   

3. Empirická část 

3.1. Přestavení organizací  

Na základě domluvy s jednotlivými představiteli mnou zkoumaných institucí jsou 

ponechány jejich skutečné názvy (Informovaný souhlas viz. Příloha 2). Informace o 

jednotlivých organizacích jsem získala, jak z jejich webových stránek, tak i skrze provedené 

rozhovory.  

3.1.1. Animal Eye 

Animal Eye je neziskovou organizací, jejíž hlavním cílem je prosazování práv a zájmů 

zvířat a to hlavně domácích. Snaží se o definování a systémové řešení v oblasti týrání zvířat se 

zaměřením na prevenci. Jeden z impulsů, který vedl k založení Animal Eye byl právě případ 

moderátora Jana Smetany, o kterém jsem hovořila výše. Byli to právě advokáti věnující se 

tomuto případu, kteří roku 2015 založili tuto organizaci, na konto velkého počtu poškozených, 

kteří se jim v návaznosti na tuto kauzu ozvali. Původní ideou nebylo zasahovat do legislativy, 

ale vést čistě právní poradnu. Ve svých začátcích vypracovali komplexní balík předpisů a 

návrhů, který by řešil problematiku domácích zvířat. Na to konto se spojili například 

s Českomoravskou kynologickou unií a získali podporu od Ministerstva zemědělství a vnitra. 
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V červnu 2015 obdržela tato organizace ze strany Ministerstva zemědělství statut 

připomínkového místa v legislativním procesu. V současné době jednají s novou politickou 

reprezentací ve spolupráci s nadací na ochranu zvířat.  Mezi jejich aktivity patří monitoring 

inzertního prostředí a zde se uskutečňujícího prodeje zvířat, pomoc v soudních sporech 

z oblasti týrání zvířat, odborné poradenství, osvěta a public affairs 

[http://www.animaleye.cz/]. 

3.1.2.  Můj život s kočkou 

Spolek Můj život s kočkou má své kořeny ve stejnojmenné facebookové skupině, která 

vznikla roku 2013. Zaměřují se na oblasti zdraví, krmivářství, welfare a ochranu koček 

obecně. Mimo to se věnují osvětě v oblasti kastrací a dopadů domácího množení. Zároveň 

spolupracují i s depozity a útulky. Vznik tohoto spolku byl spíše náhodný. Po vzniku skupiny 

Můj život s kočkou na Facebooku došlo jejím zakladatelům, že je mnoho věcí, které lidé o 

kočkách, byť je vlastní, netuší. Popudem pro vznik spolku byly projevy domácího množení na 

zmíněné skupině. Zde došlo k uvědomění, že je třeba veřejnost a majitele koček více 

informovat, více pomáhat v oblasti množení a opuštěných koček. Na základě tohoto 

uvědomění vznikl stejnojmenný spolek. Cílem spolku je šířit osvětu o životě koček mezi 

širokou veřejnost. Aby lidé přestali být nevšímaví, když vidí opuštěné kočky a pokusili se 

sami pomoci. V minulém roce oslovili veřejnost a odstartovali projekt na HitHit za účelem 

získání financí pro regulaci počtu toulavých koček, podporu útulků a další osvětu v této 

oblasti [http://mujzivotskockou.cz/]. 

3.1.3.  Ne Množírnám 

Tento spolek (původně sdružení) vznikl na podzim roku 2014 a na jeho počátku stála 

Petice za návrh změny zákona proti množírnám a množitelům, kterou podepsalo 7554 lidí. 

Dalších 20 270 pak připojilo svůj podpis k on-line petici. Tyto petice byly následně předány 

senátu, který na tento podnět uspořádal veřejné slyšení, které vyústilo v založení „pracovní 

skupiny“ zabývající se problematikou zájmových chovů a vytváří koncept změny zákona. Na 

úplném počátku stál zájem tří žen, které se v době největšího boomu množíren, rozhodly, že 

by se v této problematice chtěly angažovat. Spolek Ne Množírnám se angažuje především 

v oblasti osvěty ohledně množíren a prodeje štěňat nejen u nás, ale i na Slovensku. Jejich 

cílem je získat pozornost veřejnosti, rozšířit povědomí o tomto problému a upozornit na rizika 

spojená s koupí psů z těchto „chovů“. Stejně tak propaguje možnosti adopce.  
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3.1.4.  Pet Heroes 

Pet Heroes je spolek věnující se mimo jiné i o péči o opuštěná zvířata. Byla založena 

roku 2012, pod názvem O. S. Beky a na změnu názvu došlo v roce 2016. Vznikla jako reakce 

na stav a množství opuštěných koček a psů na území České republiky, z nichž mnoho si 

s sebou z od předchozích majitelů nese psychické i zdravotní potíže. Právě těm poskytuje 

tento spolek druhou šanci na spokojený život. Kromě přímé péče o zvířata v azylu Handipet 

Rescue, který se nachází poblíž Mělníku, rovněž podporují i další útulky, například skrze 

projekty Psí přání (*2014, spolu s Nadačním fondem Pes v Nouzi) či Štěně v nouzi (připojení 

2013). Slečna Nikol Schneiderová založila toto sdružení po vlastní zkušenosti, kdy adoptovala 

psa, který pocházel z množírny. Kvůli jeho, hlavně psychickému, stavu se začala více zajímat 

o tuto problematiku a začala fungovat jako dobrovolník v různých organizacích. Jelikož zde 

z jejího pohledu tenkrát nebylo tolik organizací, které by se zabývaly osvětou, rozhodla se 

založit právě tento spolek. Spolek se věnuje hlavně domácím zvířatům s možným budoucím 

rozšířením na zvířata hospodářská. Jejich posláním je, aby se zvířata měla lépe a nebylo jim 

ubližováno. Pořádají přednášky pro veřejnost či se účastní akcí z této oblasti, jako nedávno 

proběhlé demonstraci za tvrdší tresty v případech týrání zvířat [https://www.petheroes.cz/]. 

3.1.5.  Šance zvířatům  

Šance zvířatům je sdružení nacházející se na Liberecku. Původně vznikly jako spolek 

věnující se péči o psy odebrané z množíren. Z důvodu individuální péče, kterou tito psi 

potřebují, není možné, aby byli v kotci v útulku. Postupně se začali zaměřovat i na kočky a 

další zvířata, která sice nejsou z množírny, ale jsou týraná či potřebují individuální péči. 

Jednou z jejich aktivit je dočasná péče o opuštěná zvířata před tím, než odejdou do nového 

domova, mezi kterými se často nachází i zvířata z množíren. Přemnoženost psů a koček se 

snaží řešit skrze kastrace, jak zvířat v jejich péči, tak i toulavých koček. Dále se věnují 

konkrétním případům týrání zvířat ve spolupráci s KVS. A v neposlední řadě je zde osvěta, a 

to nejen, v oblasti množení a přemnoženosti psů a koček na našem území, ale v oblastech jako 

jsou testy na zvířatech či zvířecí drezury. [http://www.sancezviratum.cz/]. 



53 
 

3.2. Analýza dat  

3.2.1.  Kde leží příčina množení 

I přestože dominantním tématem mé práce je mobilizace zdrojů, rozhodla jsem se jako 

první část analýzy zařadit kapitolu o příčině množení. Každý z představitelů, i samotná 

organizace definují příčinu množení určitým způsobem. Tato definice je dle mého názoru 

jakýmsi startovním krokem, na základě kterého jsou následně voleny aktivity organizací, ke 

kterým se samozřejmě váží potřebné zdroje. Toto řazení má tedy pouze logický charakter, kdy 

prvním krokem je určit příčinu problému, který chtějí řešit, následné mobilizovaní zdrojů a 

jejich následné využití pro konkrétní aktivity.  

Představitelé institucí, s nimiž jsem hovořila, vnímají příčinu množení ve více 

oblastech. Tou první je nedostatečná legislativa, kterou jsem již představila v teoretické části. 

I přes určité zákony a vyhlášky, které vstupují v platnost stran povinného čipování a hlášení 

počtu fen, o kterém jsem rovněž hovořila, zůstává otázka, nakolik tato řešení budou efektivní. 

Nadále je však nutné se legislativě v oblasti množení věnovat a pracovat na dalších 

opatřeních, která by množení ještě více omezila.  

Nejvíce zmiňovanou příčinou množení a s tím spojenou přemnožeností zvířat je dle 

představitelů nízká informovanost ze strany lidí a veřejnosti obecně. Všichni představitelé 

tento důvod uvedli. Tato příčina je spojována převážně s domácím množením. Zde se 

projevuje neochota či nezájem mnoha lidí zamyslet se nad skutečnou podstatou daného stavu, 

stejně tak vlastní reflexe ve směru, jak oni mohou k tomuto problému, byť nevědomky 

přispívat.   

„…….. spoustu lidí neví, že jejich počínání a to, že jejich fena má jednou za život 

štěňata znamená, že se ty útulky plní. Třeba spoustu lidí vůbec neví, odkud se ty psi v tom 

útulku berou. Oni vůbec nevědí, že tu existují nějaký psi co jsou na ulici, který se musí 

odchytit, a že tady ty psi pochází od někoho, kdo je celkem nerozumně namnožil a pak je dal 

někomu, kdo nebyl úplně v pohodě, a nebo jako on sám je vyhodil, protože je nemohl udat. 

Podle mě tady chybí celková ta informovanost těch lidí o tom, jak vlastně fungují ty zvířata 

v republice, jak oni to toho celkovýho konceptu, toho koloběhu zapadají. Jo, že oni to berou 

jako problém, který se týká útulků, ale vůbec nevědí, že oni jsou součástí toho problému.“ 

[Nikol, Pet Heroes] 



54 
 

Dle vyjádření Zuzany Rennerové z organizace Anima Eye, přispěla vysoká 

medializace množíren k odvedení pozornosti lidí od skutečné podstaty problému. Lidé už jsou 

s tímto fenoménem seznámeni, jsou si vědomi toho, že množírny existují, jak vypadají a proč 

jsou špatné a to především z důvodu podmínek a stavu zvířat, které se v množírnách 

nacházejí. Tato mediální masáž však zacentrovala pozornost lidí pouze na tuto velice 

nepatrnou součást množení. Vycházím pouze ze subjektivních názorů představitelů 

organizací, které se shodují, že pod pojmem množení si drtivá většina lidí, představí právě 

zmíněné množírny. Přičemž skutečná podstata přemnoženosti domácích zvířat jako jsou psi a 

kočky leží právě v domácím množení. 

„Podle mě kdybychom tady chytli 4 lidi někde na ulici, tak se s vámi vsadím, že 3 z 

nich řeknou, že oni si prostě myslí, že množírny jsou pouze takový komerční, velkochovný 

zařízení. Jo takový to medializovaný pojetí množíren, ale vlastně vůbec nevidí, že když mají 

doma nepapírovou fenu nebo nepapírovýho psa a mají vrh, tak i oni se dopouštějí takzvané 

domácího množení, čili něčeho co není etický správné, potažmo třeba právně. Jo a to je hlavní 

problém, že dneska se ví, že je to velký problém, ale neví se, že 90% toho problému, což je můj 

odhad 80%-90% procent, je domácí množení a že těch klasických medializovaných množíren 

je vlastně nepatrná výseč……Z toho tématu se stal mediální evergreen, ale úplně unikla ta 

podstata. Ty lidi nevidí přes média, odsuzují něco a sami nevidí, že jsou toho součástí. Právě 

třeba přes ty nepapírový chovy. Který na první pohled nevykazují nějaký vady, ale vůbec si 

neuvědomují podstatu toho problému.“ [Zuzana, Animal Eye] 

Takové množení je však ze strany práva zcela nenapadnutelné. Co se týče komerčních 

množíren, existuje více legislativních pák, respektive legislativa zde poskytuje větší prostor 

pro zavedení takových zákonů, které by fungování množíren omezily. Tento prostor v případě 

domácího množení není. Podle Zuzany Rennerové, která se v této problematice pohybuje a 

jako advokátka má znalost práva, není z hlediska právních ústav či dalších principů, zákaz 

prodeje nepapírových psů. Informovanost a osvěta veřejnosti je tedy v případě domácího 

množení, jako jediná možná cesta, zcela klíčová.  

Neinformovanost a legislativa však nejsou jedinými faktory, které byly zmiňovány. 

Eva ze spolku Ne Množírnám spojuje existenci množíren poptávkou po takových psech a 

nadřazování faktoru ceny, nad dalšími důležitými kritérii.  

„Peníze (příčina problému pozn.), protože lidi nechtějí dát tolik za psa a tím to vlastně 

podporují. Chtějí si koupit buldočka, ale nechtějí za něj dát 20-30 tisíc, jim stačí buldoček za 
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pět….že nepotřebují papíry. Já s ním nebudu jezdit na výstavy, já ho chci doma jako mazlíčka, 

takže mi stačí za 3 tisíce. Úplně nejčastější argument…když nebude poptávka, nebudou 

množírny.“ [Eva, Ne Množírnám] 

Františka ze spolku Šance zvířatům, který sídlí v Liberci, spojuje příčiny množení 

jednak s českou mentalitou, a zároveň i životní úrovní obyvatel v pohraničí a na vesnicích, 

kde jejich spolek často působí. Ve srovnání se zahraničím, dle jejího názoru, jsou Češi více 

orientování na finanční stránku věci, což může (ale nemusí) vycházet právě z nižší životní 

úrovně.  

„……když se podíváte do Německa do Francie a tak dále tak ti lidé se mají líp. A 

pokud si cokoli kupují tak nehledí pouze na cenu. Češi v 80% první otázka na psa: Kolik 

stojí? Je nezajímá, jsou rodiče zdravý, jak se chovají, ne kolik pes stojí. To je hlavní co lidí 

zajímá.“ [Františka, Šance zvířatům] 

Při koupi psa tedy hledají co možná nejlevnější variantu, aniž by museli slevit ze své 

představy pořízení konkrétního plemena. Nedomýšlí následky, které jejich volba může přinést 

do budoucna, tedy možné zdravotní problémy, zapříčiněné koupí psa z nekontrolovaného 

chovu či přímo množírny. Množírny či domácí množení, pak pramení z neutuchající poptávky 

po těchto zvířatech. Životní podmínky, které rovněž zmiňovala, spojuje především právě 

s oblastí pohraničí a vesnic, které se zde nacházejí. Tyto oblast ona sama označuje jako 

„mrtvé“ i po lidské stránce. Nízká úroveň lidí zde žijících se samozřejmě odráží na životě 

zvířat, která vlastní. Zatímco domácí množení ve větších městech s vyšší životní úrovní 

označuje jako „množení z blbosti a radosti“, kdy se často jedná o promyšlenou volbu, 

většinou na základě personifikace zvířete a touhy dopřát rodinnému členu mladé, v oblastech 

s nižší životní úrovní jde spíše o všudypřítomný fenomén, nad kterým se nikdo nepozastaví.  

„……nebo na vesnici se to neřeší vůbec, tam to zabíjejí. Nebo jsou líný to řešit, 

nechtějí platit za kastrace…Dokud nebudou mít splněný nějaký podmínky, aby oni byli 

spokojený, tak nebudou hledět na dobro zvířat……Feny rodí štěňata na řetězu do střepů, do 

bláta, oni je tam zabijí.“ [Františka, Šance zvířatům] 

Laxnost vůči opuštěným kočkám a jejich množení zmínila i Alice (pozn. jméno bylo 

na přání změněno). Podle ní mají kočky přeci jen odlišný status, než pes a jejich 

přemnoženost a starost o ně v případě jejich bezprizornosti není na stejné úrovni. Oproti 
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opuštěným a toulavým psům, kteří jsou odchyceni a odvezeni do příslušného zařízení, jsou 

kočky často ponechány osudu.  

„…nějaký předsudek, že kočka se přece o sebe postará sama…..jako se lidi začali 

starat o psy, už je nevyhazují, nevypouští po vesnicích, vznikly útulky, tak na ty kočky se pořád 

nějak zapomíná. A přitom je jich obrovské množství a množí se geometrickou řadou.“ [Alice, 

Můj život s kočkou] 

Nejedná se ale jen laxnost a nezájem ze strany obyčejných občanů, ale i stran 

příslušných orgánů. Františka ze Šance zvířatům vystudovala obor sociální práce a v rámci 

aktivit spolku pomáhá i sociální slabým lidem a jejich zvířatům. Tito lidé jsou často nemocní, 

opuštěni rodinou a může se na první pohled zdát, že svá zvířata týrají. Nicméně ne vědomě 

ani záměrně. Bohužel nemají prostředky na to, aby mohli zajistit kastraci a zvířata se jim tak 

nekontrolovaně rozmnoží. Takoví lidé se však často pomoci stran obce nebo jiných institucí, 

které by mohla obec kontaktovat, za účelem pomoci, často nedočkají. Uváděla konkrétní 

příklad sociálně slabého muže, který měl na svém pozemku asi 40 psů, kteří se rozmnožili 

z původních dvou. Namísto pomoci se dočkal pouze pokut ze strany města, policie i krajské 

veterinární správy. Dle Františky, však toto není ojedinělý případ.  

„Oni měli zavolat člověka v tísni nebo prostě někdo kdo se zabývá pomocí lidem. My 

jsme se o tom dozvěděli skrz sousedy, ani nás neoslovili. Oni věděli co se tam děje a pro a 

jejich jediný řešení byli pokuty toho pána. A takových případů bude mraky.“ [Františka, 

Šance zvířatům] 

Problém s neefektivními postupy institucí, které by měly tuto problematiku řešit, uvádí 

i Eva z Ne Množírnám. 

„….problém veterinární správy je, že musí dát vědět tři dny dopředu. To je problém, 

protože oni všechno upraví, vyčistí kotce, dají vodou. Ještě se mi nikdy nestalo, že bych někam 

poslala KVS, tak by to shledala jako špatně. Druhá věc je, že jim stačí strašně málo. Stačí, 

když pes má nějakou papírovou děravou bednu a misku s vodou a to je prostě dostačující.  Že 

je na řetězu, má pošlapaný dvoreček metr na metr to je jedno. Oni mají tu laťku, podle mě to 

nejsou milovníci zvířat, nebo nevím, co si o tom mám myslet, stačí jim strašně málo“ [Eva, Ne 

Množírnám] 
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Problém tedy nemusí ležet jen ve vágní legislativě a v běžných občanech, kteří kvůli 

své neinformovanosti, buď sami množí, nebo množení podporují. Ale i na straně příslušných 

orgánů, které nemají vůli takové situace zavčas a efektivně řešit.  

3.2.2. Zdroje 

Pro analýzu zdrojů, které organizace pro svou činnost využívají, jsem částečně využila 

nejvíce detailní rozdělení, které ve svém článku Resource mobilization and social and 

political movement představil Bob Edwards. Jedná se tedy o materiální zdroje, lidské zdroje, 

socio-organizační zdroje, kulturní zdroje a morální zdroje. Předchozí rozdělení uvedené 

v teoretické části (finance, lidi, organizace), dle mého názoru postrádá jeden z nejdůležitějších 

zdrojů, kterým se ukázal být internet, tedy webové a facebookové stránky, které každá 

z organizací aktivně využívá. Vzhledem k tomu, že v této problematice je důležitá osvěta a 

většina z institucí má své vlastní osvětové materiály, kategorie kulturních zdrojů, do které 

jsem tyto materiály zahrnula je rovněž důležitá. Mým cílem však není striktní rozdělení 

zdrojů podle těchto kategorií. Sociální sítě tedy Facebook byl velice často zmiňovaným 

zdrojem ať už za účelem získávání nových kontaktů a zdrojů materiálního a lidského 

charakteru, či distribuce kulturních zdrojů, jako jsou letáky a jiných propagační materiály. 

Proto jsem se rozhodla vytvořit pro tyto platformy samostatnou kategorii.  

3.2.2.1. Materiální zdroje 

Žádná z organizací není finančně podporovaná státem, městy nebo obcemi. Pouze 

kastrační program Šance zvířatům je do určité míry financován městem Liberec. Tento fakt 

dle mého názoru není třeba stran financování aktivit příliš zohledňovat, jelikož každá obec i 

město má ze zákona povinnost postarat se o opuštěná zvířata nacházející se na jeho území a 

tyto finance zdaleka nejsou schopny pokrýt výdaje.  

Převážně na své vlastní prostředky spoléhá Animal Eye, Můj život s kočkou i Ne 

množírnám.  Členské příspěvky jako takové, tedy pravidelné odevzdání určité částky členy 

fungují jen u Ne Množírnám. V případě Můj život s kočkou se jedná o financování potřebností 

pravděpodobně na základě domluvy, nikoli stanovených pravidel. Animal Eye v současné 

době nemá fundraisingový plán a ani s ním do budoucna nepočítá, z důvodu zachování vlastní 

nezávislosti. Zuzana uvádí, že její veškerá aktivita v této oblasti jde na úkor jejího ušlého 

výdělku ze zakázek, kterým by se jako právnička mohla věnovat. V této ryze dobrovolnické 

bázi, na které pracují, však spatřuje výhody, právě ze strany nezávislosti, kdy si může určit, 



58 
 

kolik času aktivitám spojených s organizací věnuje. Nemá zájem ani o financování některou 

z politických stran, který by ve výsledku mohl představovat určitou formu patronátu, kdy by 

jejich aktivity mohli být až do nepříjemné míry touto politickou stranou ovlivňovány. Můj 

život s kočkou a Ne množírnám se zaměřuje převážně na osvětovou činnost, které dle jejich 

slov zatím nepotřebuje žádnou výraznou finanční injekci na to, aby jí mohli provádět. 

Vzhledem k tomu, že ji šíří většinou skrze letáky či jiné materiály, které distribuují hlavně 

přes sociální sítě či na akcích, kterých se účastní. Nelze však říci, že by pomoc například 

individuálních dárců nikdy nevyužili. Zuzana z Animal Eye uvedla, že v prvních letech své 

existence byli jejich příjmy od veřejnosti ve výši zhruba 20-30 tisíc korun. I nyní mají 

individuální dárce, ale dle jejích slov jich není víc jak pět. Tuto situaci vysvětluje následovně.  

„….když uděláte sbírku na nemocné zvíře, tak není problém získat peníze, když chcete 

udělat sbírku na postavení útulku, tak nemáte problém sehnat peníze, když řeknete lidem, já 

potřebuju profesionální osvětovou kampaň, tak už si myslím, že ti lidé problém mají.“ 

[Zuzana, Animal Eye] 

Dle jejího názoru není charita v oblasti zvířat a jejich ochrany natolik rozvinutá jako je 

tomu v sousedních státech a pomoct je redukovaná pouze na útulky a zvířata. Bohužel útulky 

a další instituce zabývající se právě i péčí o zvířata nemají kapacity na to, aby se věnovali 

legislativě a angažovali se v její změně byť, jak shodně tvrdí, není dostatečná. Zuzaninu 

hypotézu podporuje i fakt, že Pet Heroes a Šance zvířatům, které mají zvířata ve své péči, 

využívají finance od individuálních dárců v mnohem větší míře. Přičemž tyto finance často 

získávají právě na základě výzev o pomoc konkrétnímu zvířeti. Obě představitelky uváděli, že 

nejvíce získaných výdajů putuje právě na veterinární výlohy pro zvířata. Většinu zdrojů tedy 

získávají skrze agregaci, tedy přeměnu soukromých zdrojů na kolektivní, které jsou následně 

distribuovány členy organizace.  

Firemní sponzoring je ještě méně využívaný. Podle Nicol má Pet Heroes pouze pár 

firemním podporovatelů a nejedná se o žádné vysoké částky. Stejně jako Nicol, hovoří i 

Františka ze Šance zvířatům o problematickém oslovení a získání firem, které by se mohly 

finančně participovat. Problém leží často i v interních pravidlech firmy.  

„….většina firem má ve stanovách, že podporují jen ty nadace, se kterými jsou spojeni. Stane 

se, že řeknou, jé holky to je hezký, co děláte, kdybyste pomáhali dětem, tak to já vám dám 50 

tisíc, ale já nemůžu, máme ve stanovách jen děti.“ [Františka, Šance zvířatům] 
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V případě firemního sponzoringu může jít rovněž o věcné dary. Animal Eye v této 

souvislosti uvádí například výrobu placek s logem či nákup počítače. Věcné dary se objevují i 

oblasti individuálního dárcovství. Takové dary organizace využívají různě. V případě těch, 

které mají zvířata ve vlastní péči, jsou tyto zdroje často využívány právě pro ně. Týká se to 

krmiva pro zvířata, dek, hraček a dalších věcí. Více častá je agregace zdrojů nefinančního 

materiálního charakteru a jejich následná přeměna na finance. Ta může probíhat buď skrze 

sociální sítě formou aukcí či na veřejných akcích, kterých se organizace účastní. Takové akce 

mají dvojitý účel. Kromě získání financí z prodeje předmětů se organizace rovněž snaží o 

svou propagaci a osvětu. Můj život s kočkou navštívil v měsíci dubnu výstavu For Pets, která 

se odehrála v Letňanech, kde pomocí prodeje předmětů získal finance na útulek, se kterým 

spolupracuje. Stejný cíl mělo i hravé posezení v „kočkokavárně“ (kavárna, kde se vyskytují 

kočky), kterého se účastnili. Ne Množírnám se rovněž účastní akcí, jako jsou psí dny v Praze 

či organizuje vlastní pravidelný víkendový sraz v Jinolicích u Jičína. Podle slov představitelky 

Evy je však cílem spíše propagace a osvěta, než získávání financí. Pravidelné akce organizuje 

ve své domovině i Šance zvířatům. Tyto benefiční akce spojené s programem pro děti jsou 

městem velmi kladně přijímány jakožto kulturní rozvoj. V rámci těchto aktivit prodávají své 

předměty a rovněž se snaží i o osvětu. Se svým stánkem také pravidelně objíždějí různé letní 

festivaly, kde jsou dle slov představitelky Františky schopni za víkend vydělat slušné peníze, 

konkrétně třeba 20 tisíc.   

Tyto prodávané předměty však nejsou jen dary od lidí. Všechny zkoumané organizace 

mají do určité míry i své vlastní autentické předměty. Můj život s kočkou má vlastí 

prosperující e-shop. Zde prodávají jak vlastní výrobky, tak i ty autentické vyrobené na 

zakázku. Nejpopulárnější mezi kočkaři jsou tzv. kozlíkové Matildy (kočka v logu), plyšová 

zvířátka plněné kozlíkem lékařským, který je pro většinu koček neodolatelný. Kromě toho na 

konci loňského roku vytvořili i kalendář, kde bylo vyobrazeno několik více či méně slavným 

mužů po boku koček. Tento kalendář byl dokonce zvolen jako jeden z top 10 kalendářů na rok 

2018. Šance zvířatům má rovněž své vlastní výrobky, které kromě online prostřednictvím e-

shopu prodává i fyzicky přímo na stáncích. Vyrábí pelíšky pro kočky, hračky pro psy, rovněž 

spolupracují i s umělci, kteří jim tvoří motivy na míru. Dále zvažují svůj prodej rozšířit i 

krmivo pro zvířata. Pet Heroes má sice vlastní e-shop, nicméně ten je v tuto chvíli ztrátový a 

zvažují tedy úpravu konceptu či jeho úplné zrušení. Animal Eye má sice živnost na výrobu a 

prodej vlastních výrobků, nicméně z časových důvodů není možné účastnit se akcí a festivalů, 

kde by tyto výrobky zpeněžili.  
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Jediná z institucí, která zatím využila crowdfunding je Můj život s kočkou. Tato 

kampaň probíhá od loňského na HitHitu, kde bylo zatím vybráno více jak 160 tisíc korun. 

Kromě příspěvku zde je možné zakoupit i hrnečky, prstýnky, pohlednice, výše zmíněné 

kalendáře i jiné autentické zboží. Výtěžek by kromě podpory vybraných útulků měl přispět 

k vytvoření kastrační mapy a pojízdné veterinární ordinace.    

Co se týče efektivity získávání financí a jejich množství, považuje většina 

zkoumaných institucí svou situaci za uspokojivou. Stran péče o zvířata uvádí Františka 

z Šance zvířatům, že by samozřejmě veškeré financování bylo jednodušší, pokud by se zapojil 

i stát a obce i například v kastračním programu a podíleli se na tak regulaci počtu opuštěných 

zvířat. Pro zatím tedy získávají finance převážně skrze individuální dárce. V současné době 

organizují sbírku na stavbu nového azylu pro psy.  Stejně i Pet Heroes spoléhá na individuální 

dárce, přičemž se snaží stále přicházet na nové způsoby jak lidi oslovit. Pro tyto dvě 

organizace jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů, právě kvůli zvířatům, do nichž investují 

nejvíce získaných financí. Osvěta jako taková tolik financí nevyžaduje. Náklady samozřejmě 

vznikají při výrobě letáků, bannerů a dalších osvětných materiálů, které však jsou schopné 

pokrýt členky Můj život s kočkou i Ne množírnám ze svých vlastních zdrojů.  

„Tak když bude víc peněz, tak bude větší osvěta, to samozřejmě. Ale tak když nejsou, 

tak je taky úplně nepotřebujeme……když chci někam jet a chci to lidem říct, tak pojedu.“ 

[Eva, Ne množírnám] 

Můj život s kočkou nicméně zvažuje v budoucnosti zkusit získat granty a Ne 

množírnám se v současné době snaží získat dotaci.  

3.2.2.2. Lidské zdroje 

Nejméně lidských zdrojů potřebují právě organizace, které se zaměřují primárně na 

osvětu, tedy Ne Množírnám a Můj život s kočkou. Ne množírnám služby dobrovolných 

pracovníků vůbec nevyužívá, pokud potřebuje pomoc, požádá někoho z přátel či přívrženců, 

ale žádný oficiální nábor dobrovolníků nemají. Můj život s kočkou využívá dobrovolníky 

hlavně na jednorázové akce, kterým se účastní, přičemž je získává skrze výzvy, které vkládá 

na svou facebookovou stránku. Jako příklad takové akce uváděla Alice Běh pro kočku, který 

proběhne 20. května v Lázních Toušeň. Na tuto akci potřebují dobrovolníky, kteří by zajistili 

chod, dohled nad dětmi a obsluhu občerstvení. Jejich požadavky na případné dobrovolníky 

spočívají pouze v lásce ke kočkám a nadšení pro věc (facebooková výzva viz. Příloha 3). 
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Podle slov představitelky Alice se najde málokdo, kdo by se chtěl angažovat v takové míře, 

jako úzké jádro jejich organizace (5 lidí), tedy věnovat činnostem spolku večery a víkendy.  

Spolky věnující se přímé péči o zvířata využívají dobrovolníky převážně na tuto a 

další organizační činnosti. Oba spolky k jejich získávání využívají rovněž inzerci nejčastěji na 

webových stránkách. Nicol z Pet Heroes rovněž pravidelně organizovala přednášku pro 

dobrovolníky, kde popisovala právě práci se zvířaty a k ní potřebné dovednosti. Mimo tyto 

dobrovolníky zaměřené na starost o zvířata a organizační záležitosti, využívá Pet Heroes i 

jednorázové dobrovolníky, při potřebě něco převézt či pohlídat. Takoví dobrovolníci 

nepotřebují žádné specifické schopnosti a dovednosti. Naproti tomu ti, kteří pracují se zvířaty 

musí mít rozhodně vysokou míru odpovědnosti, flexibility a chuti „něco dělat.“ Dle slov obou 

představitelek je skutečně obtížné sehnat spolehlivé lidi. Není výjimkou, že z 20 potenciálních 

dobrovolníků u této činnosti zůstane jen jeden z nich. Podle slov Františky (Šance zvířatům) si 

mnoho lidí uvědomí, že činnost není taková, jakou si ji představovali. Péče o zvířata 

nespočívá jen v jejich mazlení, ale nese s sebou mnoho starostí. Často mají lidé v dočasných 

péčích i problém s dodržováním pravidel a to převážně v oblasti přenosných infekcí. Chce to 

tedy hodně trpělivosti a důsledné vysvětlování, a to hlavně v případě nečekaných a složitých 

situací, které nejsou právě u psů odebraných z množíren ničím neobvyklým.  

„Takže už si člověk vybírá spíš lidi, kteří mají za sebou nějakou zkušenost, dělali 

agility, víc psům rozumí a nenechají se rozhovid.t ale pak jsou lidi, co zpočátku byli vylekaný 

ale pak naskočili na ten mód nestresovat se a dát psovi čas. To je podstatný, nepanikařit kvůli 

nepodstatným věcem“ [Františka, Šance zvířatům] 

Františka vnímá problém se získáváním dobrovolníkům, právě kvůli faktu, že jsou 

dobrovolníci. I přesto, že v současné době fungují na bázi DPČ a určitou finanční sumou se 

snaží kompenzovat dočaskářům jejich vynaložený čas, považuje za nutné je více finančně 

ohodnotit.   

„……za opravdu odpovědnou práci, musí být ten člověk placený. A nelze po 

dobrovolníkovi chtít, aby odváděl práci dle zákona a byl za to odpovědný a byl jenom 

dobrovolníkem….. spousta lidí co jim řekneme, měl si to dělat takhle a on odsekne, ale já 

nejsem tvůj zaměstnanec, já si to budu dělat, jak chci. A to je hloupý, protože když má psa 

v dočasný péči, tak my zodpovídáme za chování osoby, jejíž chování nejsme schopný 

ovlivnit.“ [Františka, Šance zvířatům] 
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Tento základní princip dobrovolnictví, tedy fakt, že je „vykonáváno bez nároku na 

odměnu“ považuje za problematický i Zuzana představitelka Animal Eye. To byl jeden 

z důvodů, proč od zapojování dobrovolníků upustili. 

„…..protože s tím byli strašný problémy….jakmile nemají za práci zaplaceno, a 

neříkám, že je to úplně špatně, tak nejsou spolehlivý.“ [Zuzana, Animal Eye] 

Nezřídka se totiž stávalo, že potom, co dobrovolníkovi sama Zuzana věnovala velké 

množství času, pozornosti, byl zaučen, byl mu přidělen počítač na práci, tak po několika 

týdnech skončil. Z toho důvodu jsou nyní hodně obezřetní stran toho, s kým spolupracují. 

Nejvíce se všech institucí však pociťují nedostatečné kapacity v oblasti lidských zdrojů. 

Chybí jim lidé, kteří by měli možnost prezentovat jejich aktivity na festivalech a 

konferencích. Měli by zájem o lidi, kteří by se věnovali monitoringu inzertních portálů. Či 

právníky, kteří by se za určitý obnos věnovali právní poradně. Zde samozřejmě chybí i 

finanční zdroje na plat těchto lidí. U Animal Eye je získávání dobrovolných pracovníků ještě 

více ztíženo, co se týče požadavků na ně. Požadavky ostatních institucí odkazují většinou 

k určitým povahovým rysům, jako je odpovědnost, zápal atd. Vzhledem k zaměření Animal 

Eye je potřebné i právní či jiné vzdělání a schopnosti, které jsou potřeba při výkonu těchto 

specifických činností. Kromě lidských zdrojů, jde tedy přímo o lidský kapitál, tedy odborné 

znalosti a dovednosti. Jak ve financích, tak i lidských zdrojích by podle Zuzany napomohla 

profesionalizace. Avšak jak již bylo zmíněno, stále váhá, jestli je to ten správný krok. 

Profesionalizace organizace by mohla mít negativní vliv ve směru vytváření tlaku na ní a na 

její kolegy, aby se aktivitám věnovali více.  

„….naše činnost není nároková, když si řeknu, že se budu o víkendu věnovat rodině 

nebo budu mít ty rodinný povinnosti, tak se nemusím nikomu zpovídat…“ [Zuzana, Animal 

Eye] 

3.2.2.3. Technologie a komunikační zdroje 

Každá z organizací, jimž se věnuje můj výzkum má vlastní webové stránky, popřípadě 

skupinu na Facebooku, které využívá různými způsoby. Převážně Facebook byl nejčastějším 

zmiňovaným nástrojem pro šíření osvěty, získávání pozornosti pro tuto problematiku a nábor 

nových přívrženců. Eva z Ne Množírnám jasně uvádí, že pro šíření informací a komunikace 

hraje Facebook v současné společnosti důležitou, ne-li tu nejdůležitější roli. Tento spolek 

využívá Facebook ke komunikaci s lidmi a zodpovídání jejich dotazů týkajících se množíren. 
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Stejně tak Alice z Můj život s kočkou vidí největší sílu ve Facebooku a dalších sociálních 

sítích pro získávání nových přívrženců a popřípadě dalších zdrojů.  

Výhodou internetu a sociálních síti je snižování transakčních nákladů těchto institucí, 

jelikož umožňuje spolupráci a participaci bez časového či prostorového omezení. Díky této 

instantní viditelnosti dosáhnou organizace k širšímu publiku s nižšími finančními výdaji. 

Jelikož zkoumané organizace, jakož si troufám tvrdit i většina ostatních působící v této 

problematice, spoléhají hlavně na dobrovolné dárce stran financí, je potřeba využívat pro 

oslovení veřejnosti takové nástroje, které nejsou finančně nákladné. Tím je právě Facebook či 

webové stránky, kde je sdílení informací rychlejší a finančně méně nákladné, než v tradičních 

médiích. Například Nicol z Pet Heroes označuje Facebook jako jejich hlavní komunikační 

kanál. Z rozhovorů s ostatními představitelkami tento fakt vyplynul rovněž.  

Internet může rovněž fungovat jako nástroj pro získávání financí. Například Animal 

Eye má přímo na svých stránkách možnost jedním kliknutím přispět vybranou částkou. Už 

samotné zveřejnění transparentního účtu ulehčí proces darování financí. Můj život s kočkou 

zase využil internetový crowdfundingový portál. Pet Heroes a Šance zvířatům spotřebují 

nejvíce získaných financí na péči o zvířata. Výzvy zaměřené na získání financí zveřejňují 

právě na Facebooku. K němu připojí fotografii a příběh konkrétního zvířete. Zde zapojují i 

své webové stránky.  

„… na webovkách je vždycky celý příběh zvířete, tak aby byl přehledný. Tak, aby lidi 

viděli, co se se zvířetem dělalo, odkud pochází. Na Facebooku mohou často zachytit jen 

prostředek příběhu a chtějí vědět, co se stalo předtím, co se bude dít dál a od toho tam 

dáváme odkazy na web, kde je to přehledně udělaný.“ [Nicol, Pet Heroes] 

Internet rovněž usnadňuje organizaci nejrůznějších akcí, ať už protestního, osvětového 

či jiného charakteru. Na takové události upozorňují na svých facebookových stránkách 

všechny zkoumané organizace.  

„na upoutávky na nějaké akce využíváme i tištěná média, ale hlavně přes ten 

Facebook…..když si o tom někdo přečte v novinách, tak druhý den už nic neví.“ [Alice, Můj 

život s kočkou]  

Kromě financí využívají zkoumané organizace Facebook i k získávání dobrovolníků, 

tedy alespoň ty, které jejich služeb využívají. Zároveň slouží sociální sítě ke sdílení 

tematických článků, aktualit v oblasti množení zvířat či propagace akcí jiných organizací a 
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spolků působících v této oblasti. V případě Ne Množírnám slouží facebookové stránky i jako 

určitá poradna, kde mohou lidé s členy tohoto spolku diskutovat své zkušenosti.  

Spolu s výhodami internetu a sociálních sítí samozřejmě přichází i jeho nevýhody.  

Sice tímto způsobem oslovíte velké množství lidí, ale zároveň to spoustu lidí vidí a tito lidí 

mají dost často jiný názor, který se nezdráhají ofenzivně sdílet.  

„Jsou lidi, kteří se tam jdou vyloženě pohádat, jsou na to našláplý a vyloženě chtějí 

vyvolat konflikt.“ [Alice, Můj život s kočkou] 

Oproti tištěným médiím je Facebook velice rychlé médium. To uvádí i Nicol, která 

říká, že na Facebooku jsou nezbytně nutné rychlé reakce. Stejně tak je samozřejmě možné i 

rozšířit důležité informace. Nutnost rychlých reakcí však není vždy možná, což s sebou může 

přinést negativní reakce.  

„…vnímám to tak, že lidi a veřejnost mají pocit, že musíte komunikovat ihned. Mají 

pocit, že na Facebooku žijete…..snažím se být na tom mobilu a těm lidem odpovídat, ale 

všímám si často rozzlobených reakcí, že ihned nezvedáme telefon a že ihned neodepíšeme na 

Facebooku a já jim musím vysvětlit, že držím zvíře na rentgenu nebo řídím a nejde to.“ 

[Františka, Šance zvířatům] 

Stejně tak zmiňuje nedostatek času na reakce i Zuzana z Animal Eye, kdy v reakci na 

jejich příspěvek na Facebooku obdrží 40 mailových zpráv, přičemž každá má pět odstavců a 

skutečně není čas na ně reagovat. 

Kritika virtuálních forem aktivismu se zaměřuje na jejich povrchnost. Redukci 

občanské participace na klikání myší. Já osobně si však troufám tvrdit, na základě zjištění, 

nakolik je důležitá osvěta v oblasti množení, že i „lajkování“ příspěvků či jejich sdílení může 

mít kladný přínos proto toho hnutí. Všechny představitelky mluvili o tom, že osvěta je v spolu 

se změnou legislativy naprosto klíčová v řešení problému množení. Samozřejmě tito jedinci 

mohou připravit transparent a jít oslovovat lidi na ulici, nicméně osvěta skrze virtuální 

aktivismus má svou váhou. Nevýhodou je samozřejmě, že zasáhne jen ty jedince, kteří se na 

sociálních sítích pohybují.  

3.2.2.4. Socio-organizační zdroje 

Jak jsem již zmínila, pro internet a sociální sítě jsem již vytvořila vlastní kategorii a 

proto se v této podkapitole zaměřím pouze na spolupráci s dalšími organizacemi a subjekty, 
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které mohou, ale nemusí být součástí problematiky množení a ochrany zvířat. Taková 

spolupráce a vzájemné vazby, které mezi s sebou členové těchto subjektů mají, mohou sloužit 

k výměně zdrojů či k jejich zapůjčení.  

Spolupráce mezi organizacemi a spolky v problematice ochrany zvířat, péče o ně i 

množení je podle představitelů institucí vysoká. Nezřídka se stalo, že představitel během 

rozvorou zmínil spolupráci s jinou z institucí, které jsem měla zahrnuty ve výzkumu.  Taková 

spolupráce bývá často recipročního charakteru, jak zmínila Nicol z Pet Heroes. Spolupracují 

s Nadačními Fondy, od kterých získávají finance, ale nejsou vůči nim pasivní a v případě 

potřeby jim pomáhají s propagací, například skrze distribuci letáčků. V případě Home for 

Pets, které připravilo petici za zpřísnění trestů za týrání zvířat, tuto petici převezmou a po 

získání potřebného počtu podpisů jí zase pošlou zpět. Spolupráce propagačního charakteru 

funguje je v případě Animal Eye, kteří distribuují osvětové letáčky pocházející od Nadačního 

fondu Psí Naděje. S organizacemi zaměřenými na ochranu zvířat často sdílí a konzultují 

nejrůznější získané výstupy, které získávají od marketingových a PR agentur, s nimiž 

spolupracují. Úzkou spolupráci mají například s Ligou a ochranu zvířat, která se s nimi 

pravidelně účastní jednání a rovněž funguje jako jejich konzultant při přípravách návrhů 

zákona. Konzultace stran legislativy využívá i Pet Heroes. Šance zvířat využívá pomoci 

větších organizací, konkrétně například Amnesty International v oblasti poradenství, jak 

získávat finance či jak správně komunikovat s veřejností. Obdobná spolupráce funguje i 

s organizací Obraz-  obránci zvířat.   

Spolupráce s dalšími subjekty může probíhat i s cílem získat finanční prostředky, jako 

třeba aukce tetování, kterou organizovala Šance zvířatům. Nešlo zde však o prodej 

materiálních darů, které by získali od svých příznivců, ale prodej motivů tetování, připravené 

spolupracujícími tatéry , které byly následně vydraženy. Ne množírnám zase využívá své 

kontakty s obchody, které se věnují potřebám či stravě pro psy za účelem prodeje tohoto zboží 

v rámci svých akcí. Konkrétně paní Eva zmiňovala Mazlíčkův Ráj a Hladovou Fenu. Jako 

velice důležitého partnera rovněž uvedla sdružení FRBUL, který působí na Slovensku a 

zachraňuje psy z množíren. Jejich příběhy jsou sdíleny na Facebooku s výzvou o darování 

financí na léčbu či nabídnutí dočasné péče. Jelikož s Ne množírnám sdílí své poslání, nezřídka 

spolupracují například v situacích odhalení množírny a následných postupů spojených s péčí o 

odebraná zvířata – tedy získání financí a umístění.  
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V rámci svých aktivit nebo lépe řečeno budoucích aktivit spolupracuje s jinými 

subjekty i Můj život s kočkou. S Nekupuj, Adoptuj! mají v plánu odstartovat projekt 

kastračních víkendů, o nichž jsem hovořila v sekci aktivit, a v oblasti kastrací spolupracují i se 

spolumajitelkou Kočičího přání. Šance zvířatům při kastračních programech psů bezdomovců 

zase spolupracuje s místními charitami a jejich terénními pracovníky, kteří upozorňují na 

problematické případy.   

3.2.2.5. Kulturní zdroje 

Mezi kulturní zdroje samozřejmě patří webové stránky, tedy i facebookové stránky o 

nichž hovořím v samostatné kapitole. Vzhledem k tomu, že kultura je konceptualizována jako 

symboly, přesvědčení a hodnoty, lze mezi kulturní produkty jednoznačně zahrnout i osvětové 

materiály, jejichž účelem je informovat veřejnost o tom, proč je množení špatné a tím hlásá i 

přesvědčení a hodnoty těchto institucí, které jsou součástí tohoto hnutí. Podle Edwardse 

kulturní produkty usnadňují nábor nových přívrženců. Osvětové materiály jsou využívány 

s cílem změny vědomí a postojů jednotlivců, jejich ztotožnění se zmíněnými přesvědčeními a 

jejich následný přenos na další jedince.  

Můj život s kočkou se těmto kulturním produktům věnují nejvíce, respektive množství 

a různorodost jejich osvětových materiálů a konkrétně letáčků, je z těchto institucí největší.  

Celý tento osvětový program má jasný a jednoduchý koncept, kdy dva kočičí průvodci, kteří 

jsou často zobrazeni na letáčcích, učí jak se správně o kočku starat, vyvrací různé mýty 

spojené právě i s množením koček. Všechny tyto letáky spolu s vysvětlením jsou uvedeny 

v přílohách.  Jako kulturní osvětový produkt lze vnímat i kalendář na letošní rok, který tento 

spolek vytvořil, jelikož na každé stránce se nachází určité heslo či věta spojená s kočkami i 

tím, jak se o ně správně starat.  

Pokud se zaměříme na spolek Ne Množírnám lze i tento samotný název považovat za 

kulturní zdroj, jelikož jasně vyjadřuje postoj tohoto spolku. Šíření tohoto přesvědčení lze tedy 

provádět, skrze šíření tohoto hesla a to skrze různé propagační předměty, které jej zobrazují, 

jako jsou například nálepky, pytlíky na venčení či balzám (viz. Příloha 4). 

3.2.2.6. Morální zdroje 

Podle Edwardse morální zdroje zahrnují legitimitu, autenticitu a solidární podporu. 

Například účast celebrity, která může vyvolat pozornost a zvýšit mediální pokrytí. Nicméně si 
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troufám tvrdit, že jen samotné působení v médiích i bez účasti celebrit propůjčuje těmto 

institucím legitimitu a zvyšuje jejich kredibilitu. V médiích různých druhů je objevují všechny 

zkoumané organizace.  

Pokud se zaměříme nejprve na tištěná média, Ne Množírnám publikuje pravidelně 

v časopise Haf a Mňau. Paní Eva zde využívá své kontakty s lidmi, kteří mají zachráněné psy 

z množírny, kteří o psovi napíšou příběh, který je následně otisknut v časopise (viz. Příloha 

5). Skrze tato příběhy se Ne Množírnám snaží přiblížit čtenářům problematiku množíren na 

konkrétních příkladech. Tyto příběhy nezískává jen od svých známých, ale i skrze výzvu na 

jejich facebookových stránkách. Kromě Haf a Mňau se Ne množírnám objevilo i v časopise 

Psí Kusy. V tištěných médiích se objevuje čas od času i Šance zvířatům. Animal Eye využili 

seriózní média a ty bulvárnějšího charakteru při kampani Proti množírnám psů. Podle Alice 

(Můj život s kočkou) se jejich spolek objevil jednou i v lidových novinách.  

V televizním vysílání se objevil Můj život s kočkou v březnu letošního roku. 

Představitelky organizace zde hovořili o problematice toulavých koček i této organizaci 

včetně jejich plánů do budoucna. V televizi se objevuje i Animal Eye, ale ne tolik kolik by její 

členové představovali. Bohužel jsou natolik zaměstnáni legislativní stránkou věci, že nezbývá 

příliš mnoho času se objevit i v médiích, byť dle slov jejich představitelky Zuzany mají 

mnoho zajímavých témat a dveře do médií otevřené. Pet Heroes se objevuje v médiích a 

televizi většinou s příběhem konkrétních psů (či koček), které mají v péči. Nezřídka se 

zástupci médií ozvou na základě příběhu psa, o kterém četli na jejich facebookových 

stránkách, s přáním natočit o něm reportáž. Kromě tištěných médií a televize se například Ne 

Množírnám objevili i v radiovém rozhlasu, konkrétně Radiožurnálu v rámci sobotního 

dopoledního programu. Stejně tak i Šance zvířatům, kde se jednalo o reportáž na Českém 

rozhlasu Sever.  

Jako morální zdroj lze rovněž hodnotit i kalendář, vytvořený spolkem Můj život s kočkou, o 

kterém jsem již několikrát hovořila. Tento kalendář totiž podpořilo, tím že se v něm nechalo 

zvěčnit, 13 známých mužů republiky. Lyžař Ondřej Ban, návrhář Osmany Laffita, horolezec 

Marek Holeček, herec a Pavel Batěk nebo spisovatel Milan Urban. Co se týče účasti celebrit, 

oficiální tváří Ne Množírnám je herečka Jana Stryková, která má ve své péči zachráněnou 

buldočku.  
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3.2.3. Aktivity v oblasti množení 

V následující části představuji a popisuji různé aktivity, ke kterým organizace a 

sdružení využívají výše zmíněné zdroje. Tyto aktivity lze rozdělit do dvou kategorií, které 

jsem nazvala prevence a řešení. Jak již pramení z názvu, do skupiny Prevence spadají takové 

aktivity, které slouží jako prevence v oblasti množení. Jejich účelem je tedy snížit počet 

namnožených zvířat a tím i zlepšení aktuální situace z hlediska množství opuštěných psů a 

koček nacházejících se na našem území. Hlavní aktivitou této skupiny je osvěta, kterou lze 

realizovat více způsoby. Může se jednat o osvětové letáky, články, videa či jiné materiály. 

Zároveň je může jednat o vzdělávací programy pro děti i dospělé. Do této skupiny lze rovněž 

zahrnout třeba snahu o změnu legislativy v oblasti množení. Další skupina Řešení, pak 

zahrnuje aktivity zaměřené na péči již množením vyprodukovaných zvířat či postupy, jak řešit 

množírny, které již existuji. Do této skupiny lze zahrnout přímou péči o zvířata, nicméně i ta 

může sloužit jako součást prevence. Ne všechny aktivity lze takto kategorizovat. Například 

kastrační program lze zahrnout do obou těchto skupin, jelikož se jedná o péči o již namnožená 

zvířata a zároveň je skrze kastraci opuštěných koček eliminována jejich schopnost se nadále 

rozmnožovat, a tak přispívat k jejich zvyšujícímu se počtu.  

3.2.3.1. Péče o zvířata 

Přímá péče o zvířata spadá do skupiny aktivit řešení. Přímé péči o zvířata se věnují 

dva spolky, s nimiž jsem spolupracovala. Těmi jsou Pet Heroes z.s. a Šance zvířatům z.s. Oba 

tyto spolky mají vlastní azyl, kde se věnují péči o opuštěná zvířata. V případě Pet Heroes se 

jedná o azyl Hendipet Rescue, který se nachází u Mělníka a je určen na péči o převážně 

handicapovaná zvířata. Ta mohou být do azylu umístěna buď z jiných útulků (po odchytu), 

právě díky tomu, že v Hendipet Rescue jsou podmínky pro přijetí náročnějších případů, o 

které se jinde nemohou postarat. Případně se sem zvířata dostanou i od soukromých osob 

v nelehkých životních situacích, nálezců zraněných zvířat či přímo z veterinárních klinik, kde 

jsou odloženi majitelem z důvodů zranění či onemocnění. O pohodu a zdraví těchto zvířat se 

následně starají, ať už stran běžných veterinárních zákroků jako je očkování, odčervení atd. či 

návštěv odborných veterinárních lékařů s ohledem na postižení či nemoc zvířete. Šance 

zvířatům fungovala za začátku pouze na bázi domácích soukromých depozit. Zvířata tak žila 

v domácnostech dobrovolníků a příznivců, kde jim byla poskytována individuální péče. Pro 

tento způsob péče o zvířata je užíván termín dočasná péče (dočasky, dočaskáři). V případě 

odebrání z rodiny či umístění do péče rodinou, není tak zvíře vystavováno stresu prostředí 
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útulku s velkým množstvím zvířat. Zároveň je v dočasných péčích větší prostor pro 

socializaci, což je v případě odebrání zvířat, například z množíren, velice důležité. Z důvodu 

velkého množství zvířat v nouzi, především koček, otevřela Šance zvířatům i tzv. 

„kočkonárium“, kam umisťují opuštěné kočky. V budoucnu však plánují provozovat obdobný 

azyl pro psy, s výběhy, bez kotců. Odebírání a přijímání zvířat z množíren není pouze tím 

jediným, čím je tato aktivita spojená s problematikou množení. Je nutné si uvědomit, že každé 

opuštěné a toulavé zvíře umístěné do takové péče (i takové, které je umístěno majiteli) je 

produktem nějaké formy množení. I toulavá kočka žijící na ulici byla někým nezodpovědně 

namnožena, bez následné péče o ni. A pokud ne ona, tak její rodiče. Nelze říci, že by se 

v útulku nikdy neobjevilo zvíře s PP, nicméně toto procento je velice nízké. Přímá péče o 

zvířata, tedy zajišťování pohody a zdraví opuštěných či nemocných zvířat však nemusí mít 

pouze tento zjevný účel. Organizace Pet Heroes, původně založená za účelem osvěty a 

informování lidí vnímá svou péči o zvířata jako možnost poučit se a lépe pochopit celý 

problém.  

„……podle mě nelze informovat lidi o něčem, o čem nic nevím. Takže pro nás je ta 

přímá péče důležitá, nikoli v tom, že by to měla být naše jediná činnost, ale protože takhle 

nejlépe poznáme, co v tý praxi funguje a nefunguje……… my potřebujeme tady tuhle péči o 

zvířata, abychom neměli ty informace jenom teoretické, prostě podle mě nelze informovat o 

zvířatech a zároveň žádný nemít.“ [Nikol, Pet Heroes] 

Kromě pochopení celkové situace slouží přímá péče o zvířata i jako nástroj, pro 

získání přívrženců, následovníků, což může vést ve výsledku i k získání financí pro péči o tato 

zvířata či jiným aktivitám, kterým se spolek věnuje. Pet Heroes například na svých webových 

stránkách vždy představuje příběh konkrétního zvířete spolu s informacemi, odkud přišel, 

jaký byl jeho počáteční stav a jak se následně vyvíjel. Lidé tak vidí konkrétní zvíře, konkrétní 

úkony, které je třeba provést, aby se uzdravilo, a díky tomu mají tak jasnější představu, jak by 

byly využity finance, pokud by se rozhodli přispět. Zveřejňování těchto příběhů může mít do 

určité míry i efekt osvěty.  

„….myslím že většina lidí nepochopí ten problém, pokud by neznala ty příklady…… 

Ale pak když vidí, hele tady jsme vzali psa, ten pes vypadal takhle a na tom rozvineme tu 

teorii, kterou my těm lidem dáme, aby se mohli na něčem vzdělávat, tak pro ty lidi je to 

mnohem pochopitelnější, protože oni najednou vědí, že ve vedlejší vesnici se stalo tohle, ono 

to vlastně není ode mě vzdáleno 500 kilometrů, ale 500 metrů.“  [Nikol, Pet Heroes] 
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Teorie mobilizace zdrojů se odvrací od tradičních teorií sociálních hnutí v tom směru, 

že deprivace a křivdy nejsou spouštěčem a jejich přítomnost důvodem vzniku sociálních 

hnutí, jelikož jsou ve společnosti přítomny trvale. McCarthy a Zald v tomto směru zastávají 

názor, že je nutné s těmito emocemi pracovat, organizovat je a na základě nich mobilizovat. 

Dalším způsobem je tyto pocity aktivně vytvářet a na základě jich pak mobilizovat. Cílem 

hnutí proti množení je prezentovat špatnost této činnosti a vyvolat na ní reakci. Tento postup 

je efektivní převážně u komerčního množení, kdy zveřejnění fotografií z prostředí množíren a 

zubožených zvířat vyvolá u příjemců nárůst emocí, ať už vzteku či lítosti. Při přítomnosti 

těchto emocí je pak jednoduší mobilizovat zdroje skrze agregaci od těchto lidí. Stejný postup 

využívají i tyto organizace, které mají ve své péči zvířata. Skrze zveřejnění jejich příběhů a 

fotografií jsou schopni u lidí vyvolat lítost a sympatie vůči danému zvířeti, které mohou vést 

k tomu, že tito lidé následně pošlou peníze na jeho léčbu.  

3.2.3.2. Kastrační program 

Kastračnímu programu se z vybraných institucí věnuje Šance zvířatům. Tento program 

započal roku 2015.  V rámci tohoto programu je vždy vybrána lokalita, kde se pohybují 

divoké kočky, často je tak učiněno na podnět obce či lidí žijících v dané lokalitě. Do dané 

lokality je s předstihem vylepen leták upozorňující na tuto událost. Následně se do lokality 

vypraví tým lidí se sklopci, do kterých jsou divoké kočky pochytány. Tuto činnost provádí 

kvalifikovaná osoba, která absolvovala odchytový kurz. Tyto kočky jsou následně dopraveny 

do smluvní veterinární ordinace, která se spolkem pracuje a po kastraci vráceny zpět do 

původní lokality. Takových kočkám, je zbytečné hledat nové domovy, jelikož nejsou 

socializované a jsou zvyklé žít venku. Samozřejmě za předpokladu, že se v lokalitě nachází 

někdo, kdo zvířata pravidelně krmí, obzvláště přes zimu. Socializované kočky, byť venkovní, 

zvyklé na lidský kontakt je možné přivézt v přepravce, rovněž do smluvní ordinace. Na svých 

webových stránkách má spolek vystavenou mapu s označením lokalit, kde probíhá jejich 

kastrační program.  

Můj Život s kočkou plánuje letošní rok vytvořit tzv. kastrační mapu, tedy přehled 

lokalit spolu s informacemi, zda zde kastrační program probíhá, kolik stojí kastrace, kdo jí 

provádí a za jakých podmínek. Se spolkem Nekupuj. Adoptuj! mají v plánu rozjet kastrační 

víkendy. Už mají vytipovaných několik obcí, kde by spolupracující veterinář vždy 

v konkrétním čase, konkrétní víkend kastroval kočky za dotovanou cenu. Stejně tak je jejich 

cílovým plánem zajistit tzv. pojízdnou veterinární ordinaci, ať už jako skutečné vozidlo či 
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skrze časově omezený pronájem prostor, kde by veterinář, účastnící se tohoto programu, 

kastroval kočky za zvýhodněnou cenu. Tento způsob považují za nejpřínosnější z důvodu, že 

mnoho lidí odrazuje vzdálenost k veterináři, v případě, že nedisponují autem a je pro ně 

náročné cestovat s kočkou hromadnou dopravou.  

„….tím, že bychom jim tu službu přivezli k nim, tak by to mohlo mít zásadní podíl na 

tom, že ty kočky budou vykastrované.“ [Alice, Můj život s kočkou] 

Kromě kastračního programu opuštěných koček, který již pro mnoho organizací a 

spolků bývá jednou ze standardních aktivit, spolek Šance zvířatům se rovněž věnuje kastracím 

psů od lidí bez domova. Opět se jedná většinou o akci, které předchází oznámení tomuto 

spolku s žádostí o pomoc. Tito lidé, pro něž jsou psi často jedinými věrnými společníky, 

nemají finance na to, aby jim zajistili kastraci a zabránili tak jejich nekontrolovatelnému 

množení. Stejně tak se angažují i v případech nekomerčních množíren či hromadění zvířat, o 

kterém jsem hovořila výše.  

„To je vždycky na oznámení, že nás někdo zavolá. U těch bezdomovců je to o 

spolupráci s místními charitami co nám volají terénní pracovníci…hodně si lidi myslí, že 

bezdomovci se chovají špatně ke psům, není to černobílé…máme lidi, co jsou závislí, dáme 

jim granule, vykastrovali jsme jim psy a oni mají šanci se jít léčit do nějaký komunity. Nejdou, 

protože mají tři psy a nechtějí se jich vzdát, takže je to takový začarovaný kruh.“ [Františka, 

Šance zvířatům] 

3.2.3.3. Monitoring inzertního prostředí 

Této aktivitě se věnuje organizace Animal Eye ve spolupráci s Annoncí. Jak už jsem 

hovořila v podkapitole na téma, kde leží příčina množení, není možné žádným způsobem 

potírat prodej psů a koček z domácího množení. Proto se zaměřují na zvířata z množíren. 

Cílem je upozornit na závadné inzeráty a stejně tak vkládat osvětová okénka. V budoucnu 

zvažují předání této činnosti do rukou zaměstnanců chráněných dílen.  

Existuje rovněž facebooková stránka s názvem Pozor na množitele a překupníky psů 

z Prahy, která slouží jako upozornění na množitele zvířat. Monitoruje inzertní prostředí, 

vybírá inzeráty, které na základě kritérií odpovídají množírnám a ty následně zveřejňuje na 

své stránce. Kromě této aktivity se věnují například i zveřejňování vlastních inzerátů 

v obdobném znění a vizuálu, jako inzeráty z množíren. Po reakci zájemce tomuto jedince 

následně pošlou mu varováním před překupníky a množiteli psů. Reakce na tato varování 
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často následně vyvěšují na svých stránkách. [https://www.facebook.com/Pozor-na-množitele-

a-překupníky-psů-z-Prahy-731921746876563/] Cílem této aktivity je tedy prevence ve směru 

varování kupujících před koupí těchto zvířat, ale i řešení, kdy může být množírna odhalena a 

následně nahlášena.  

3.2.3.4. Odborné poradenství a pomoc v soudních sporech 

Animal Eye provozuje tzv. právní poradnu. Pro většinu spolků a dalších lidí, kteří se 

věnují ochraně zvířat, jsou často právní služby z hlediska financí nedostupné. Animal Eye 

proto vede na svých stránkách bezplatnou právní poradnu. Organizaci je možno kontaktovat 

buď skrze jejich email či na telefonním čísle. Kromě osvěty ve směru negativ množení se 

Animal Eye tedy věnuje i tématu, co dělat v případě, že taková situace nastane. Zatím právní 

poradenství poskytují ve svém volném čase členové této organizace, nicméně zvažují, že na 

tuto činnost najmou v budoucnu externí spolupracovníky. I v rámci této poradny se často 

setkávají s problémy, jelikož ne každý pochopí, že poradna slouží na pomoc zvířatům a to 

v kauzách a případech, kde chybí soukromý zájem. 

„Když mi někdo zavolá, tamhle leží mrtvý nebo polomrtvý pes, tam je množírna, jo 

když tam není člověk, který by měl vyvinout soukromou iniciativu, aby to řešil. Ale když nám 

dnes a denně volají lidi: dobrý den, já mám tady chovatelskou stanici, já tam mám problém a 

vy ho řešte. A já říkám, proč bych měla řešit vaše podnikání nebo zájmovou činnost.“ 

[Zuzana, Animal Eye] 

Stejně tak Zuzana popisuje, že se často ozývají lidé, kteří si pořídili psa z množírny a 

očekávají, že celý tento problém vyřeší někdo za ně. Aktivita by zde však měla spočívat na 

samotných lidech, kteří si zvíře pořídili na svou vlastní odpovědnost. Animal Eye může sice 

skrze poradnu poskytnout informace o správném postupu, ale je na samotném jedinci, aby ho 

vykonal. Informovat tyto lidi jak postupovat nicméně považuje za důležité. Ti řeší situaci 

většinou tak, že podají trestní oznámení na policii, která se však většinou ničeho nedobere, 

jelikož žádný trestný čin neproběl. Správným postupem by v takovém případě bylo podat 

žalobu, nicméně ta už je pro ně často finančně nákladná. Kromě právní poradny se právě 

angažují i v konkrétních případech týraných zvířat ve spolupráci s partnerskými 

organizacemi.  
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3.2.3.5. Public Affairs 

Legislativní stránce množíren se věnuje Animal Eye. Podle Zuzany Rennerové 

z Animal Eye nemají útulky a další subjekty z oblasti péče o opuštěná zvířata kapacity 

věnovat se osvětovým kampaním, natož pak legislativě. V rámci své činnosti se snaží 

zprostředkovávat kontakty a usnadnit komunikaci s orgány veřejné správy, kde jsou dle slov 

jejich představitelky velice dobře ukotveni. Sledují aktuální legislativní vývoj a aktuality z něj 

uveřejňuje na internetových či facebookových stránkách. V současné době to může být 

například řešení institutu hromadných žalob. V takové situaci kdy je více lidí poškozeno 

určitou činností, například právě množitele, bude možné všechny tyto žaloby uplatňovat 

v rámci jedné. Právě takové aktuality, které by mohli pomoci lidem zveřejnuje Animal Eye na 

svých stránkách. Podle slov Zuzany z Animal Eye je třeba ukázat lidem nástroje a cesty, které 

jim právní řád poskytuje, ale oni o nich často ani nevědí. V současné době je zároveň v řešení 

vznik centrálního registru psů, který by výrazně ulehčil případné dohledávání majitele. I zde  

Animal Eye spolupracují na vypracování co nejlepšího konceptu z hlediska financí i 

efektivity. Za nejdůležitější však považuje Zuzana návrh jedné nejmenované politické strany, 

který by měl během několika týdnů doputovat do Poslanecké sněmovny. Návrh spočívá 

v tom, že zákon by umožňoval inzerci k prodeji pouze štěňata s čipem. Ten by totiž zaručoval, 

že zvíře viděl veterinář, má vhodný věk k odběru a rovněž by se dal v případě potřeby najít 

prodávající.  

3.2.3.6. Osvěta veřejnosti 

Všechny vybrané organizace se do určité míry věnují osvětě, přičemž většina má své 

vlastní osvětové letáčky. Jejich největší zásobu má spolek Můj život s kočkou. Jedná se o 

vlastní výrobu s unikátním konceptem, kdy osvětou provádí dvě kočky, zobrazené na 

letáčcích – Matylda a Budu. Skrze graficky velmi pěkně zpracované obrázky se snaží lidem 

sdělit, kde spočívá problém a proč by se měli kočky kastrovat a nekupovat zvířata bez PP 

(viz. Přílohy 6-10). Kromě klasických osvětových letáků upozorňujících a vysvětlujících 

negativa množení, jsou distribuovány letáky obsahující návody, jak krmit kočku, jak se 

zachovat, když najdeme opuštěnou kočku, jak řešit problémy spojené s kočkami, například 

když začne čůrat doma apod. Tyto letáky zveřejňují skrze facebookovou skupinu, na 

pořádaných akcích nebo je roznáší každá z členek dle svých možností v práci, u lékaře, 

kadeřnice apod. Odezvu na osvětu a materiály s ní spojené vnímá Alice, představitelka tohoto 

spolu jako kladné. 
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„….zjišťujeme, že někteří lidé si to vezmou k srdci a začnou tu myšlenku šířit dál. To je 

na tom skvělý, když jste v nějaký diskuzi (na FB skupině pozn.) a najednou se tam objeví člen, 

který se vás začne zastávat. Protože on si to taky naposlouchal, něco si o tom přečetl, něco si 

o tom zjistil a už myšlenku si osvojil a předává jí dál.“ [Alice, Můj život s kočkou] 

Novou osvětovou kampaň Proti množírnám psů spustila v březnu letošního roku i 

Animal Eye, ve spolupráci s podporovateli plemene mops z facebookových skupin U 

Placatého psa a Mopsí akce ČR. Cílem je apelovat na obezřetnost při koupi domácího 

mazlíka. K této kampani se pojí i vizuály, které jsou vystaveny například v Plzeňské ZOO. Do 

této kampaně byla zapojena i média, jak seriózního, tak bulvárnějšího charakteru (viz. Příloha 

11). Ne Množírnám se osvětě věnuje především skrze akce, kterým se účastní.   

Šance zvířatům má vlastní osvětový projekt Stop množitelům (stop-mnozitelum.cz). 

V rámci toho projektu osvětlují problematiku množíren, vysvětlují negativa pro zvířata i pro 

kupujícího a poskytují tipy, jakým způsobem vybrat vhodné štěně, včetně otázek, které by 

měli kupující pokládat. Stejně tak je zde možnost skrze tyto stránky nahlásit množírnu. Tento 

spolek sice vyrábí vlastní letáčky s touto tématikou, které distribuují na akcích, nicméně 

disponují i různými bannery, roll-upy s touto tématikou i odkazem na výše zmíněný projekt, 

kde je mohou lidé dozvědět více.  

Kromě tohoto projektu se Šance zvířatům věnuje i vzdělávacím programům ve 

školách. Tyto programy realizuje převážně na území Libereckého kraje, popřípadě i v jiných 

regionech, pokud jsou o to požádáni. Obsah těchto programů se liší s ohledem na věk 

posluchačů. V případě prvních stupňů základních škol je přednáška zaměřena spíše na 

správnou péči o zvířata, špatnosti jejich týrání a postupů v případě, že se s něčím takových 

setkají. Dle slov představitelky Šance nemají tyto děti ještě pojem o rozmnožování a není tedy 

žádoucí jim tzv. plést hlavy s problematikou kastrací a množení. Těmto tématům se věnují až 

na druhém stupni a gymnáziích, kde jsou již děti natolik vyspělé, že se s nimi dá vést diskuze 

na toto téma. Kromě obecných témat, jak fungují útulky apod., se zaměřují právě na 

množírny. Tedy proč jsou množírny špatné, jak pro zvířata v nich žijící, tak i pro lidi, kteří si 

takové zvíře koupí, na co si dát při výběru zvířete pozor a jak si vybrat správného chovatele. 

Na konci každé přednášky následuje diskuze. Dle slov představitelky mají tyto besedy mezi 

žáky a studenty velký úspěch a zpětná vazba je kladná.  

„Vnímám to jako hodně důležitý, protože je na to i hodně odezva, hodně těch lidí 

řekne, nebo i dětí, já si ten letáček vezmu domů, já to proberu s mámou tátou, protože babi 

https://www.facebook.com/groups/531541410291232/
https://www.facebook.com/groups/531541410291232/
https://www.facebook.com/groups/1213524452056267/about/
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s dědou, tam se rodí hodně koťat, tam to zabíjejí. Ta zpětná vazba tam je, ty kastrace….. ono 

to není tak proti přírodě jak se říká, ono to není takový zlo. Nebo dost lidí řekne, no my jsme 

teď chtěli pořídit si mopse, tak vidím, že bude lepší si našetřit na papírového. Tam ty zpětný 

vazby jsou docela pozitivní no…“ [Františka, Šance zvířatům] 

Kromě Šance zvířatům se na vzdělávacích programech podílí i Ne Množírnám. Eva 

uváděla, že měla již přednášky na školách, v domově seniorů či na dětských táborech. Dle 

jejích slov bylo velice zajímavé, že děti množení vnímají jako problém mnohem více, než 

dospělí. Tento fakt spojuje s tím, že děti nemají často pojem o financích a proto o tomto 

aspektu nepřemýšlí. Tato hypotéza by odpovídala jejímu předchozímu vyjádření, kdy jako 

hlavní příčinu množení uvedla silné zaměření na finanční stránku věci. Podílet se na 

vzdělávacích besedách má v plánu i spolek Můj život s kočkou.  

3.2.4.  Shrnutí  

Při získávání materiálních zdrojů spoléhají organizace převážně buď na své vlastní 

finance, nebo na individuální dárce. Případně na finance získané prodejem vlastních výrobků. 

Z finančních darů od firem čerpají jen málokdy. Jako důvod byly uváděny firemní stanovy, 

které povolují finanční dary pouze organizacím určitého zaměření. V jednom případě 

získávání financí zde figurovala i kooptace, tedy získání zdrojů od jiných organizací. 

Konkrétně v případě Pet Heroes a jejich spolupráce s nadačními fondy. Kooptace probíhala i 

v případě Ne Množírnám při spolupráci s dalšími subjekty, které poskytly prodejní materiál do 

jejich stánku. Nejčastějším způsobem získávání financí a dalších materiálních zdrojů je tedy 

agregace – přeměna soukromých zdrojů jednotlivců na kolektivní zdroje, s nimiž může 

organizace dále disponovat. Ať už je jedná o finance přívrženců či samotných členů 

zkoumaných institucí. Druhým nejčastějším způsobem je pak vlastní produkce, kdy zdroje 

pochází z prodeje vlastních autentických předmětů.  

V oblasti lidských zdrojů je situace obdobná. Organizace, které nemají v přímé péči 

zvířata, většinou spoléhají na své vlastní lidské kapacity. V případě potřeby však volí 

agregaci, kdy jsou lidské zdroje získávány skrze výzvy, nejčastěji prostřednictvím Facebooku. 

Do vlastní produkce však spadá i oslovení lidí na Facebooku, nikoli za účelem získání jejich 

služeb v konkrétní záležitosti, ale za účelem jejich socializace jako přívrženců hnutí. 

Vlastní produkce je nejčastěji využívána i v rámci kulturních zdrojů, které u zkoumaných 

organizací představovali nejčastěji osvětové materiály. Případně se tak děje skrze kooptaci od 



76 
 

spolupracujících organizací. Ty jsou distribuovány přes jeden z nejdůležitějších zdrojů, 

kterými jsou sociální sítě, konkrétně Facebook. Ten je možno považovat za samostatný zdroj, 

nicméně z výzkumu pramení, že je spíše nástrojem pro mobilizaci dalších potřebných zdrojů.  

Nejvíce finančních a lidských zdrojů využívají Šance zvířatům a Pet Heroes, přičemž 

většina těchto zdrojů je využita péči o zvířata, tedy následky nezodpovědného a 

nekontrolovaného množení. Příčina však leží podle vyjádření představitelek především 

v nedostatečné legislativě a neinformovanosti lidí o tom, že množení je problém a že oni sami 

ho mohou být součástí. Aktivita, která se zaměřuje na druhou jmenovanou příčinu, je právě 

osvěta veřejnosti. I zde samozřejmě finance a lidské zdroje hrají roli. Letáky je třeba 

vytisknout či roznést. Nicméně nejdůležitějšími zdroji v rámci osvěty jsou zdroje kulturní, 

tedy letáky a další osvětové materiály a infrastruktury, kterými jsou distribuovány s cílem 

zasáhnout co nejvíce lidí. Nelze říci, který ze zdrojů je tím nejdůležitějším kvůli jejich velké 

provázanosti, kdy, jako v případě Facebooku, slouží zdroj jako nástroj pro získávání dalších 

zdrojů. Kulturní zdroje jako letáčky zase slouží pro získání veřejné pozornosti, což je rovněž 

jeden ze zdrojů. Morální zdroje, jako například prezentace v médiích rovněž přináší veřejnou 

pozornost. Stejně tak jako mohou přinést finance či lidské zdroje. Je tedy velice náročné, ne-li 

nemožné říci, který ze zdrojů je nejdůležitější. Jejich vzájemná provázanost naznačuje, že 

důležité jsou všechny.  

Podle podnikatelského modelu teorie mobilizace zdrojů vystupují hnutí jako politické 

subjekty, které vstupem do politického rozhodování chtějí dosáhnout společenské změny. 

V případě snahy o změnu legislativy, tak jak se o ní snaží například Animal Eye je vstup do 

politického rozhodování nezbytný. Ve změně přemýšlení lidí o zvířatech a jejich množení, 

však nezbytně nutný není. Je otázkou, zda by nebyl dokonce kontraproduktivní s ohledem na 

důvěru veřejnosti v politiku a její představitele. Pro zlepšení situace týkající se množení je 

však nutné působit na obou frontách, tedy jak v politice, tak i na úrovni běžných lidí. Cílem 

osvěty je získat co nejvíce příznivců hnutí, tedy jednotlivce a organizace, které se identifikují 

s cíli hnutí a mohou je následně šířit mezi ostatní a tuto základu tak rozšiřovat. Tuto skupinu 

považují za nejdůležitější i autoři podnikatelského modelu TMZ.  

Zde jsem vytvořila tabulku, která shrnuje aktivity v oblasti množení. U každé aktivity 

je uvedeno, zda spadá do kategorie řešení množení, tedy aktivit, které se musí popasovat 

s „produkty“ této činnosti nebo prevence, která má za cíl jí zabránit nebo alespoň omezit. Jako 

čistou prevenci můžeme vnímat pouze osvětu veřejnosti, tedy informování o tom co je 
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množení, proč je to problém a jak mohou lidé přispět k jeho omezení. Ostatní aktivity jsou na 

hraně obou kategorií. Jako první kategorii jsem uvedla tu, kterou považuji za převažující. 

Přímou péči jsem sice označila jako řešení, jelikož se jedná o péči o zvířata vzniklou 

množením, nicméně je třeba říct, že tyto zvířata mohou sloužit i jako nástroj osvěty. Jejich 

příběhy a fotografie mohou pomoci lidem si uvědomit negativa množení. Cílem kastračního 

programu je snížení počtu toulavých koček tím, že je jim skrze kastraci zabráněno mít další 

potomky. Jedná se však do určité míry o péči o namnožená zvířata. Skrze odborné 

poradenství poskytuje organizace rady jak přistupovat k problému množení a jak postupovat 

v konkrétních případech. Jde tedy spíše o řešení, ale nelze vyloučit, že nemůže mít i prevenční 

charakter pokud se jedná o takové otázky, jejichž zodpovězení může množení zabránit. 

V rámci monitoringu inzertního prostředí je upozorňováno na inzeráty z množíren, které se 

objevují na inzertních portálech. Avšak v případě zmíněného Pozor na množitele a překupníky 

z Prahy je zde i prevenční funkce, jelikož vytváří „falešné“ inzeráty na jejichž základě 

informují lidi o tom, proč si takové zvíře nekoupit. Public Affairs spadá do obou kategorií, 

jelikož legislativa nabízí možnost, jak navrhnout takové zákony, aby množírny nebyly 

schopny vznikat a zároveň i poskytnou možnosti, jak s již vzniklými naložit.  

Aktivity Kategorie Potřebné zdroje Organizace 

Přímá péče Řešení Finance, materiální zdroje 

nefinančního charakteru, 

lidské zdroje, (socio-

organizační zdroje) 

Pet Heroes, Šance 

zvířatům 

Kastrační 

program 

Prevence/řešení Finance, lidské zdroje, lidský 

kapitál (socio-organizační 

zdroje) 

Šance zvířatům (Můj 

život s kočkou) 

Odborné 

poradenství 

Řešení/prevence Lidský kapitál Animal Eye 

Monitoring 

inzertního 

prostředí 

Řešení/prevence Lidské zdroje Animal Eye 

Public Affairs Prevence/řešení Lidský kapitál, socio-

organizační zdroje 

Animal Eye 

Osvěta 

veřejnosti 

Prevence Finanční zdroje, lidské 

zdroje, socio-organizační 

zdroje, kulturní zdroje 

Animal Eye, Můj život 

s kočkou, Pet Heroes, 

Šance zvířatům, Ne 

množírnám 
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3.3. Diskuze úspěchu hnutí proti množení 

I přesto, že teorie mobilizace zdrojů nejčastěji spojuje úspěch hnutí s efektivní 

mobilizací zdrojů, není to jediné kritérium úspěchu. Klíčová je rovněž i poptávka po změně a 

cílech, kterých chce hnutí dosáhnout. Takovou poptávkou se rozumí ochota a zájem občanů 

participovat se na aktivitách hnutí. V tomto směru je dle mého názoru cesta za úspěchem 

tohoto hnutí ztížena. Zkoumané organizace své poslání a cíle odkazovali ke zvířatům, k tomu, 

aby se měli dobře, aby se zlepšila jejich situace. Dle mého názoru, jako jedince, který sám 

vlastní zvířata, se lidé, kteří také zvířata vlastní a mají k nim vztah, dokáží s těmito cíli 

ztotožnit.  Problém vidím v definici poptávky jako ochoty a zájmu občanů se participovat. 

Mnoho lidí si nejspíše neuvědomuje, což potvrdily i rozhovory s představitelkami organizací, 

že množení přispívá k tomu, že situace, již opuštěných zvířat, se zhoršuje. Tuto situaci možná 

vidí jako paradox, jelikož tuto souvislost nevnímají. Častým argumentem domácích množitelů 

je jejich láska ke zvířatům a nechápou tedy, jak organizace, která hájí práva zvířat, může 

propagovat ukončení jejich množení a odrazovat od koupí zvířat, které nemají PP. V tomto 

případě se tedy objevuje do určité míry ztotožnění s cíli hnutí, ve směru kvalitního života, 

avšak poptávka po změně, kterou propagují, je oproti tomu výrazně nižší. A toho zase vnímají 

jako paradox představitelé organizací.  

Podle Mazáka je jedním z přínosů sociálních hnutí, že konfrontují společnost s novými 

otázkami. Já osobně tento přístup považuji za nový a inovativní. Hnutí za práva zvířat nabádá 

společnost a lidi, aby netýrali zvířata, nijak jim neubližovali a ani je nezabíjeli. Tento sektor 

hnutí proti množení však říká, že ne všichni psi a kočky mají mít mladé, a že si máme 

pořizovat jen zvířata s průkazem původu či adopcí z útulku. Tento přístup sice může působit 

jako nadřazování těchto zvířat nad ostatní, nicméně vychází z jedné z příčin, které toho hnutí 

definuje jako příčinu množení a tím je neutuchající poptávka. Úspěch hnutí tedy závisí na 

tom, aby se z nezainteresované veřejnosti, byť milovníků zvířat, stali příznivci tohoto hnutí. 

Jak tedy zjistit zda je toto hnutí úspěšné a nakolik byla vytvořená potřebná poptávka? 

Nejdůležitějším zdrojem je v tomto případě veřejná pozornost. Tu získává hnutí skrze osvětu, 

která má cíl informovat lidi o tom, co je fenomén množení a proč představuje problém. Pokud 

toto smýšlení bude více přejímat i nezainteresovaná veřejnost, bude se zvyšovat poptávka po 

cílech tohoto hnutí. Veřejná pozornost a morální solidarita je tedy tím zdrojem, na který se 

musí hnutí nejvíce zaměřit a to skrze osvětu.  
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V loňském roce byl proveden výzkum agenturou Focus zaměřený na zjištění podílu 

domácností, které vlastní domácího mazlíčka. Do výzkumu bylo zapojeno 992 respondentů ve 

věku 18 a více, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru na základě pohlaví, věku, 

vzdělání, velikosti obce bydliště a kraje. Dle očekávání byli nejoblíbenějším mazlíčkem psi 

s 37% a v závěsu za nimi kočky s 23%. Vzhledem k tomu, že většinu zdrojů získávají 

organizace hnutí na Facebooku, je nutné zjistit i kolik uživatelů toto médium využívá. Podle 

údajů na stránce statista.com je na Facebooku aktivních 4,69 milionu uživatelů. I přestože je 

užívání Facebooku věkově omezeno, podle statistického úřadu bylo roku 2010 (bohužel 

novější data nejsou známy) 23 % mladších 15 let. Odhadem je tedy 3,6 milionu uživatelů 

Facebooku, na které hnutí míří. Z toho 1,3 milionu vlastní psa a 0,8 milionu kočku. Nelze 

však říci, že by jejich zájem byl zaměřen pouze na jedince, které jedno z těchto zvířat vlastní. 

Jsou pravděpodobně primárním cílem, jelikož jsou to právě oni, kteří mohou na svých 

zvířatech množit, nicméně i lidé, kteří zvíře nevlastní mohou principy tohoto hnutí šířit dále. 

A i o jejich zdroje, materiální i nemateriální má hnutí zájem. Úspěch hnutí můžeme do určité 

míry měřit počtem lidí, které sledují vybrané organizace na Facebooku a lze je tedy považovat 

za příznivce tohoto hnutí. Stránky Animal Eye sleduje 2,3 tisíc lidí, Můj život s kočkou 2,2 

tisíc, Ne Množírnám 6,4 tisíc, Pet Heroes 3,2 a Šance zvířatům 9,1 uživatelů. U posledních 

dvou je však těžké určit, zda jsou tito lidé přívrženci daného hnutí. Osvěta totiž není jedinou a 

primární aktivitou těchto organizací a lidé mohou stránky sledovat například ze sympatie ke 

zvířatům, což může samozřejmě zahrnovat i potenciální finanční či jiné přispění. Nicméně 

můžeme využít projekt spadající pod Šanci zvířatům – Stop množitelům, který má 3,1 tisíce 

sledujících. Je však nutno zmínit, že se nejedná o všechny facebookové stránky těchto 

organizací. Můj život s kočkou má rovněž facebookovou skupinu, která má téměř 32 tisíc 

členů. Jedná se však převážně o lidi, kteří vlastní mají rádi kočky či je přímo vlastní a na 

stránky se chodí pokochat či prezentovat vlastní zvířata. Nezřídka se stává, že členové této 

skupiny jsou množiteli (po zjištění tohoto faktu jsou vykázání ze skupiny), tudíž nelze říci, že 

všichni tyto lidé by byli přívrženci tohoto hnutí. Pet Heroes má rovněž facebookovou stránku 

pro jejich charitativní obchod, který má 10 tisící lajků. V tomto případě se může jednat o lidi, 

kteří v obchodě nakupují, skrze které tedy Pet Heroes mobilizuje finanční zdroje. Pokud se 

tedy zaměřím čísla příznivců Animal Eye, Můj život s kočkou, Ne Množírnám a Stop 

množitelům a vytvořím jejich průměr, lze odhadnout, že toho hnutí oslovilo zatím ani ne jedno 

procento uživatelů, kteří vlastní zvíře (0,26 % vlastníci psů, 0,44 % vlastníci koček, 0,16 % 

obojí). Upozorňuji, že tato čísla jsou pouze orientační a slouží o představě dosahu těchto 

organizací na Facebooku. Celkový úspěch hnutí skrze facebookovou participaci by vyžadoval 
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zapojit všechny součásti tohoto hnutí. Bez jistoty, že lidé, kteří stránku sledují, jsou přívrženci 

tohoto hnutí, však nemají tato čísla vypovídající hodnotu. Stejně tak zde hraje roli fakt, že 

lidé, kteří sledují jednu organizaci, mohou sledovat i další, jejich součty by tedy byly 

problematické. A dále zde, pak hraje roli fakt, že mnoho lidí vlastnících psy nebo kočky nemá 

přístup na Facebook a není tedy příjemcem osvětových činností, které přes něj probíhají. 

Pokud má tedy psa 37% obyvatel a kočku 23% je cílem oslovit v součtu zhruba kolem 8,5 

milionu lidí. (za předpokladu, nezahrnutí předproduktivní části populace). 

Problematickou částí hodnocení úspěchu tohoto hnutí je fakt, že se jedná o neziskové 

organizace (či spolky), jejichž aktivity jsou založeny na dobrovolnictví, s žádnou či velice 

nízkou úrovní profesionalizace. To vede k velmi nízké úrovni následné evaluace aktivit. 

Nejtypičtější je v těchto případech evaluace na základě participace lidí na různých aktivitách 

nebo jejich zapojení na sociálních sítích. Nelze tedy zjistit, nakolik jsou aktivity hnutí 

efektivní. Hovořím teď převážně o aktivitách, které spadají do kategorie prevence. 

V ostatních jako přímé péče či kastračního programu lze efektivitu a úspěch měřit na počtu 

uzdravených či vykastrovaných zvířat. Tyto aktivity však spadají do řešení problémů, které 

s sebou množení přineslo a nikoli jeho efektivnímu předcházení, které spočívá hlavně v již 

zmíněné mobilizaci pozornosti a závazku. Hodnocení úspěchu hnutí v této oblasti tedy leží 

pouze na subjektivních názorech představitelek organizací. Představitelky Ne Množírnám a 

Můj život s kočkou vidí ten největší úspěch v tom, když si někdo nechá tento problém 

vysvětlit, přijme principy, které hnutí propaguje za své a dále je šíří. Avšak nejsou schopné 

říci, zda se tak děje ve dvou případech z deseti nebo sedmi. Což by rovněž ulehčilo, 

naznačovalo určitou míru úspěchu.   

Je tedy velmi složité měřit úspěch tohoto hnutí, avšak bohužel zatím nebude příliš 

velký.  Dokazuje to i fakt, že na Annonci, jednom z nejznámějších inzertních portálu se 

momentálně nachází 907 inzerátu na psy s PP a 2262 na psy bez PP. V případě koček je to 

114 ku 232. (6. 5. 2018). Vyvstává otázka, zda je tento dosavadní malý úspěch hnutí 

způsoben neefektivní mobilizací zdrojů nebo zda v naší společnosti není dostatečná poptávka 

po změnách a cílech, která hnutí propagují. Osobně se přikláním spíše ke druhé variantě. 

Osvěta má tedy v tomto případě ještě důležitější roli. Bez toho, aby lidé věděli, proč je 

množení problém, nemůže vzniknout dostatečná poptávka pro to, aby se mohlo stát hnutí 

úspěšným a efektivním v potírání množení ve větším měřítku.  
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3.4. Limity a přínosy práce 

Limitem práce je samozřejmě její jednostrannost. Tedy fakt, že jsem se věnovala 

pouze institucím, které se věnují boji proti množení zvířat.  I přestože jsem se snažila zjistit, 

nakolik vnímají své aktivity, jako efektivní v potírání množení jednalo se zaprvé o jejich 

subjektivní pohled a zadruhé o pohled čistě jednostranný.  Představitelé jsou samozřejmě 

schopni ohodnotit, nakolik jsou efektivní způsoby, jimiž mobilizují potřebné zdroje a 

pojmenovat překážky, které stojí v cestě ještě efektivnější mobilizaci. Měření efektivity 

aktivit a s tím spojený úspěch hnutí už bohužel tak jednoduše nejde. V případě měření dopadů 

osvětových aktivit by bylo potřeba se zaměřit na příjemce těchto aktivit, na což už nebyl 

v práci prostor. Přesto její jednostrannost nevnímám jako limit. Práce, které se doposud 

věnovaly tomuto tématu, byly zaměřené na vysvětlení tohoto problému a například popsání 

legislativy. S tím, že se jednalo o množírny a tzv. domácí množení zůstalo opomenuto.  

Považovala jsem tedy za žádoucí udělat další krok a zaměřit se na organizace, spolky a další 

instituce, které se této problematice věnují. Jak popisují tyto práce zaměřené na množení, je 

současná legislativa v této oblasti neefektivní. Proto je třeba obrátit pozornost na další 

subjekty, které by mohly v této oblasti působit. Svou práci tedy vnímám jako další krok 

k osvětlení problematiky a seznámení s organizacemi, které se v této problematice angažují. 

Tato práce tedy může sloužit jako podklad pro další výzkumy dotýkající se problematiky 

množení. Zároveň se domnívám, že poskytla zajímavá témata pro budoucí výzkum. Již 

zmíněná možnost orientace na příjemce osvětových aktivit, zjištění nakolik jsou informování 

o dané problematice. Dále pak by zcela jistě plodnou oblastí byl výzkum zaměřený na domácí 

množitele a jejich důvody pro toho chování. Tato data by jistě ocenily všechny subjekty, které 

se v problematice angažují. Za velice zajímavé považuji vyjádření Zuzany z Animal Eye, které 

řekla, že pomoc zvířatům je u nás redukována pouze na útulky a její zmíněné problémy se 

získáváním individuálních dárců to mohou do jisté míry potvrdit. S ohledem na protesty, které 

se v posledních měsících objevily a byly zaměřené na změnu zákona proti týrání zvířat, je 

otázkou, proč lidé touží po změně legislativy, ale nejsou ochotni podpořit organizaci, která se 

v ní angažuje. A je tomu skutečně tak, že je pomoc zvířatům orientována pouze na útulky? A 

pokud ano, proč je tomu tak? Jedná se o nedůvěru ke státním či jiným formálním 

organizacím? Je uspokojivější přispět na zvíře, kde okamžitě vidíme účinek svých financí 

skrze zprávy o péči, která mu je následně poskytnuta? Hraje roli sentiment? Domnívám se, že 

oblast množení zvířat poskytuje mnoho témat, pro mnoho dalších výzkumů.  
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zjistit, jaké strategie mobilizace zdrojů využívají organizace, 

které se angažují v boji proti množení zvířat a na jaké aktivity tyto zdroje následně využívají. 

Z důvodu postihnutí co nejvíce aktivit, na něž se zaměřují organizace angažující se 

v problematice množení zvířat, jsem se snažila zvolit takové organizace, jejichž primární 

zaměření je rozdílné. K rozdílným aktivitám se pojí i do určité míry rozdílné zdroje, na které 

se zaměřují. Druhým okruhem, na který jsem se zaměřila, bylo pokusit se zjistit, kde leží 

příčina množení. Jejíž stanovení je klíčové pro zvolení správných strategií v boji proti 

množení. 

Má práce se opírá o teoretická východiska podnikatelského modelu teorie mobilizace 

zdrojů, která je jednou z teorií sociálních hnutí. Tento model stojí na předpokladu, že aby bylo 

určité hnutí úspěšné, je třeba, aby bylo schopné efektivně mobilizovat zdroje, jak 

materiálního, tak i nemateriálního charakteru, které následně využívá pro své aktivity.  

Druhým důležitým předpokladem je existence poptávky po změně, o kterou hnutí usiluje, 

díky níž mohou tyto zdroje agregovat. V práci jsem použila rozdělení zdrojů dle Boba 

Edwardse, který je dělí na materiální, lidské, sociálně-organizační, kulturní a morální. Rovněž 

jsem se rozhodla stanovit samostatnou kategorii pro internet a sociální sítě.  

První otázkou, kterou jsem však položila, bylo kde podle představitelů vybraných 

institucí, leží příčina tohoto problému. Aktivity, které provozují a s nimi spojení zdroje, které 

mobilizují, musí logicky alespoň částečně z odpovědi na tuto otázku vycházet. Pokud mám 

zájem vyřešit či přispět k řešení určitého problému svými aktivitami, není možné ignorovat 

jeho příčinu. Pokud se nejprve zaměřím na komerční množírny, tedy velkochovy, příčina 

spočívá bezesporu v legislativě. Už jen fakt, že legislativa nezná pojmem množírna ji činí 

neefektivní. V současné době vstoupili a nadále budou vstupovat v platnost vyhlášky vzniklé 

za účelem omezení těchto velkochovů (hlášení vyššího počtu fen, povinné čipování) avšak 

zůstává otázkou, na kolik budou v praxi efektivní. Druhá příčina leží v samotných lidech, tedy 

na straně poptávky. Zde se pojí nedostatečná informovanost o tom, jaké problémy by 

v budoucnu mohlo mít takové zvíře, a ignorace těchto skutečností s vidinou nižší pořizovací 

ceny. Neutuchající poptávka po těchto zvířatech je tak hnacím motorem těchto 

velkochovných zařízení. Na druhé straně omezení domácí množení pravděpodobně nikdy 

oporu v legislativě nezíská. Takové množení nelze nijak zákonně zakázat ani korigovat. Zde 

leží celý problém na straně lidí, ať už na straně poptávky, jak již bylo zmíněno, či na straně 
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nabídky, kdy si lidé neuvědomují kritičnost současné situace opuštěných zvířat a ani to, že 

jejich jednání má na tuto situaci vliv. Domácí množení nemá, na rozdíl od komerčního, jako 

hlavní účel finanční zisk, ale roli zde hraje spíše sentiment, personifikace či nezájem, který 

může vycházet (jak bylo zmíněno v rámci jednoho rozhovoru) z nízké životní úrovně 

v určitých oblastech České republiky.  

Skladba zdrojů, na které se organizace zaměřují, se liší dle jejich vlastního zaměření. 

Finanční zdroje hráli největší roli u institucí, které mají ve své péči zvířata, která jsou v drtivé 

většině produktem množení obou typů (Pet Heroes, Šance zvířatům). Důvodem je, že tato 

zvířata potřebují krmivo a veterinární péči, na níž padne nejvíce financí. Stejně tak tyto 

organizace využívají i nejvíce lidských zdrojů, opět většinou na péči o tato zvířata. Nicméně 

tyto lidské zdroje zajišťují i organizační chod organizace. Tyto dva typy zdrojů nebyly u 

ostatních institucí natolik využívány. Animal Eye by měla zájem o zvýšení kapacit obou 

těchto zdrojů pro zvýšení efektivity svých aktivit, nicméně v tomto směru považuje za 

důležitou profesionalizaci, která s sebou však nese i negativa, které by neradi podstupovali. 

Můj život s kočkou a Ne Množírnám, jejichž funkce jsou primárně osvětového charakteru, jsou 

schopny tyto aktivity provozovat čistě z vlastních zdrojů a proto o mobilizaci lidských či 

materiálních zdrojů tolik neusilují. Pokud však k této mobilizaci dochází, jedná je především 

o agregaci, tedy přeměnu soukromých zdrojů na zdroje hnutí, které jsou pro jeho potřeby 

nadále využívány. Figuruje zde i vlastní produkce, převážně prodej vlastních výrobků či 

kooptace, tedy výměna zdrojů v rámci organizací při jejich vzájemné spolupráci.  

O osvětu v oblasti množení však usilují všechny organizace. Ta je hlavní aktivitou 

v boji s jednou z primárních příčin množení a to neinformovaností. Samozřejmě na 

předpokladu, že dostatečná informovanost dokáže převážit i orientaci na finance, nezájem i 

sentiment. Byť tato otázka přímo nikdy v rozhovorech nepadla, je zřejmé, že zdrojem, o který 

organizace nejvíce usilují, je veřejná pozornost, legitimita a morální solidarita. Pokud lidé 

pochopí, že množení je problémem, přizpůsobí tomu své aktivity a toto poslání budou nadále 

šířit, získá toho hnutí proti množení všechny tyto zdroje. Stejně tak i problém v legislativě 

může být řešen tímto způsobem, protože jsou to lidé, kteří zákony vytváří. Tyto zdroje lze 

získat právě skrze osvětu. Ta je prováděna převážně skrze kulturní materiály, tedy letáčky a 

další osvětové materiály, které si organizace buď vyrábějí sami, nebo je kooptují z jiných 

organizací. Ve dvou případech se objevili i osvětové vzdělávací programy, probíhající 

převážně na školách. Cílem osvěty je skrze informování o tom, proč je množení špatné 

získání nových přívrženců.  
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Hlavním nástrojem pro získávání zdrojů byly webové stránky a sociální sítě, 

konkrétně Facebook. V dnešní době poskytují sociální sítě a internet možnost oslovit mnoho 

lidí najednou, velice rychle a bez vynaložení velkých nákladů. Je skrze něj možno zažádat o 

finanční podporu, lidské zdroje. Lze získat nové přívržence, komunikovat s nimi či 

organizovat a koordinovat akce. Byť lze internet vnímat jako samostatných zdroj, 

infrastrukturu, po níž se pohybují informace a komunikace, byl zkoumanými organizacemi 

vnímán spíše jako nástroj k získání dalších potřebných zdrojů. 

Kromě péče o zvířata, která se primárně zaměřuje na řešení produktů množení, ale 

může fungovat i jako osvěta existují další aktivity, kterým se organizace věnují. Kastrační 

programy, poradny (ne)právního charakteru či public affairs. Každá z těchto aktivit v sobě 

v rozdílných mírách spojuje, jak prevenci proti vzniku množení, tak i řešení v případě, že už 

taková situace nastala. Byť je zvýšení informovanosti zcela klíčové v boji proti množení, není 

možné opomenout, že jeho důsledků je příliš mnoho na to, aby se daly ignorovat.  

Teorie mobilizace zdrojů nespojuje úspěch hnutí pouze s efektivní mobilizací zdrojů, 

ale i s poptávkou po změně a cílech, o které hnutí proti množení propaguje. Tyto cíle se 

mohou zdát lidem paradoxní vzhledem k tomu, že toto hnutí, které bojuje za zlepšení 

podmínek pro zvířata tak činí skrze nabádání lidí, aby na svých zvířatech nemnožili a 

v případě koupě se zaměřili pouze na zvířata s PP, popřípadě adopci v útulku. Je nutné 

zaměřit na vytvoření jasného spojení mezi množením a kritickou situací zvířat, která jsou již 

bez domova, a tu lidem prezentovat. Vytvořit tak podnět k jejich zamyšlení a sebereflexi. Na 

základě počtu inzerátů na Annonci, nabízející zvířata bez PP oproti zvířatům s PP a počtu 

příznivců facebookových stránek daných organizací lze do určité míry soudit, že hnutí zatím 

není natolik úspěšné, aby mohla výraznější změna nastat. Zda přinesou nějaké změny nově 

zavedené zákony zatím nelze hodnotit. Problém vnímám v obou oblastech, jak nedostatečné 

poptávky, tak efektivní mobilizace zdrojů. Představitelé organizací uvádí, že se zdroji, které 

jsou schopni mobilizovat, jsou do větší či menší míry spokojeni. Avšak přiznávají, že pokud 

by jich bylo více, bylo by to lepší a dalo by se více zapracovat i na osvětě, které je pro úspěch 

hnutí klíčová.  

Tato práce může bezesporu sloužit jako podklad pro další výzkumné práce týkající se 

problematiky množení, jeho příčin, následků i aktivit organizací, které se v této problematice 

angažují. Přemnoženost zvířat by měla být vnímána jako společenský problém a dle mého 
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názoru by se jí mělo věnovat více pozornosti, stejně tak jako samotné příčině tohoto jevu – 

množení.  

Summary 

The diploma thesis is focused on the issue of animal reproduction in the Czech 

republic and organisations and movements that are involved in this problematic. The goal of 

the thesis was to find out which strategies of resource mobilisation are used by these 

organisations in particular on which activities. The second point of focus was finding out what 

is the origins of the animal breeding as defining this point is essential to choosing a proper 

strategy in the fight against the phenomenon.  

The Thesis is based on theoretical entrepreneurial model of the resource mobilisation 

theory which is one of the social movement theories , which links the success of a movement 

to a demand for reaching the movement’s goals in society and with an effective mobilisation 

of resources by organisations linked to this social movement. As a dividing method for 

description of the mobilised resources according Bob Edwards were used, dividing them into 

material human , social-organisational cultural and moral. The author also set a new category 

for internet and social networks. 

The first question the author asked was how the organisations of this social movement 

themselves define the the origins of the animal reproduction. The activities of the organisation 

and to be mobilised resources related to them must reflect a certain defined cause of the issue. 

According to the representatives of the organisations, this cause is thought to be in people and 

their lack of information and interest and very low self-reflection preventing them to accept 

the fact that even they are negatively influencing  the situation of abandoned animals. In case 

of reproduction for profit, in other words puppy-mills, the problem originates in poor 

legislature. 

The composition of resources that the organisations target to differs based on the 

organisations focus. Financial resources played the major role in institutions with animals in 

their care that are a target for majority of such resources. Organisations with a primary target 

to enlighten are able to operate with using only their own resources and therefore do not have 

any great interest in finding human or material resources. If however such a mobilisation 

occurs it mainly involves aggregation - turning private funds into company funds. 

Aggregation was the most common way of mobilisation of material resources in the majority 
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of the organisations of this movement. However, also some original production, usually in 

form of merchandising original products or co-optation or resource exchange between 

organisations during their collaboration occurs as well. The main activity connecting all the 

organisations is enlightenment of people in terms of reducing the amount of puppy-mills as 

well as non commercial reproduction. The most important resource that is being obtained 

through enlightenment is public awareness, legitimacy and moral solidarity. The 

enlightenment is being performed mostly through cultural resources  such as flyers and other 

materials that are being produced by the organisations themselves or co-opted from other 

organisations. Even education programmes appear in the schools. The main tool of obtaining 

these resources are social networks, namely Facebook, which offers an opportunity to reach 

maximum people with minimal costs. Apart form the already mentioned activities the 

organisations provide castration programme of an advisory (non)legal nature or public affairs. 

The theory of resource mobilisation not only connects the success of the movement 

just with effective mobilisation of resources, but also the demand for a change and goals that 

the anti-animal reproduction movement advertises. Such goals can feel as a paradox given 

that the movement fighting for improving the conditions for animals asks people not to allow 

their pets to reproduce and in case of buying a new pet to buy only the one with a pedigree 

certificate  or to adopt one from a shelter. The necessary goal is to focus on creating a clear 

connection between reproduction and the critical situation of homeless animals which needs 

to be presented to the public. This will create a movement for a change of approach and self-

reflection. Based on the number of advertisements in the Annonce for animals without the 

certificate compared to the number of advertisements for animals with the pedigree licence we 

can to a some degree say that the movement is not yet being so successful as to bring any 

greater change.  

 This thesis may undoubtedly serve as a source material for any additional theses 

regarding the issue of animal reproduction, its causes, consequences and activities of various 

organisations engaged in this area. The overpopulation of animals should be perceived as a 

social problem and, according to my opinion, should be given more attention and so does the 

the cause of this phenomenon - the animal reproduction.  
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