
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.  

 


