
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA EKONOMICKÉ ŽURNALISTIKY 

 

 

 

Mediální obraz organizace Junák – český skaut, z.s. 

Media image of the organization Junák – czech scout, z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                  Bc. Barbora Urbišová 

Vedoucí diplomové práce:      Doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc. 

 

Ostrava 2015



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou práci, včetně příloh, vypracovala samostatně. 

 

V Ostravě dne 24. dubna 2015                         ……………………………………..                 

                                                                              Bc. Barbora Urbišová 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své diplomové práce Doc. 

PhDr. PaedDr. Milanovi Sekaninovi, CSc. za průběžnou kontrolu a podnětné 

připomínky.



 
 

 

Obsah 

Úvod ................................................................................................................................. 8 

2 Česká organizace Junák ...............................................................................................10 

2.1 Historie světového skautingu ..................................................................................13 

2.2 Historie českého skautingu .....................................................................................14 

2.3 Organizační struktura .............................................................................................18 

2.4 Hospodaření ...........................................................................................................19 

3.  Marketingová komunikace organizace Junák ..............................................................27 

3.1 Specifika marketingového procesu .....................................................................27 

3.1.1 Marketingový výzkum ..................................................................................29 

3.1.2 Marketingový audit .......................................................................................29 

3.1.3 Marketingový mix .........................................................................................32 

3.2 Public relations ...................................................................................................35 

3.2.1 Formy PR v organizaci ................................................................................35 

3.2.2 Základní PR prostředky Junáka ...................................................................37 

3.2.3 Komunikace s médii .....................................................................................42 

3.2.4 Krizová komunikace .....................................................................................43 

4.  Mediální obraz organizace Junák ................................................................................44 

4.1 Co jsou média ........................................................................................................44 

4.2 Přenosový a kulturální model komunikace ..............................................................46 

4.3 Vliv médií ................................................................................................................47 

4.4 Mediální obraz Junáka v historii .............................................................................48 

4.5 Dotazníkové šetření................................................................................................55 

4.6 Dílčí závěr ..............................................................................................................60 

5.  Závěr ..........................................................................................................................63 

Seznam použité literatury ................................................................................................66 

Seznam zkratek ...............................................................................................................70 

Seznam příloh ..................................................................................................................72 



 
 

 

          Úvod 

„ Jak dávno – zdá se mi – je ona doba, kdy poprvé s několika hochy chvějící 

se rukou zažehl jsem první skautský oheň, kdy poprvé zaplála nám rudě zlatá 

vatra večerního táborového ohně, šlehající jasem v tmu a plašíc těžké stíny, co 

my, stuleni kolem ní, v praskotu suchých větví povídali jsme si, kuli plány, snili 

a snili.“  Tak ve svých knihách vzpomínal český zakladatel skautského hnutí 

Antonín Benjamín Svojsík na svůj první táborový oheň. I přes to, že se podoba 

skautingu v souvislosti s proměnami politického a sociálního života měnila, 

pocit soudržnosti a naděje v srdcích skautů zůstal neměnný. Prostřednictvím 

této diplomové práce bych ráda čtenáře seznámila s výchovnou organizací 

Junák – český skaut, z.s., která se věnuje rozvoji dětí již více než 100 let a za 

tu dobu se tak stala jednou z největších organizací sdružující mládež. 

Při prvotním shromažďování podkladů k této diplomové práci jsem se 

setkala s neznalostí, respektive nejasností v oblasti terminologie, a to zda 

skaut, skauting, junák a pionýr znamená totéž, anebo se jedná o rozdílné 

pojmy. Pro lepší pochopení samotného textu této práce je mou povinností 

objasnit právě tyto pojmy. Oficiálním názvem české skautské organizace je 

Junák – český skaut, z.s.. Název obsahující slova junák i skaut vede veřejnost 

někdy k přesvědčení, že se jedná o dvě odlišné organizace, avšak není tomu 

tak, jedná se o synonyma. Junák je v dnešní době používán jako pojmenování 

organizace, zatímco jejími členy jsou skautky a skauti.  

Během let 1948 – 1989 byl Junák nedobrovolně součástí nejrůznějších 

pionýrských organizací. Vzhledem k tomu, že byla organizace na dlouhá léta 

oficiálně zrušena a musela fungovat pod politickým dohledem v područí 

pionýrských organizací, zapsala se v paměti mnohých lidí jako Pionýr. Je třeba 

zdůraznit, že mnohé oddíly se v této nelehké době stáhly do ústraní a 

skautskou činnost praktikovaly ilegálně a některé nikdy do pionýrské 

organizace nevstoupily. Mnozí členové Junáka se od názvu Pionýr distancují a 

odmítají tak být v očích veřejnosti spojováni s tímto názvem, už jen proto, že 

v minulosti byli nuceni nedobrovolně přijímat politický diktát. 



 
 

Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký byl a je v současné době mediální 

obraz Junáka, a jak společnost smýšlí o organizaci na základě informací 

zveřejněných v médiích. Podle výsledku získaných z prováděného 

dotazníkového šetření bude možné alespoň částečně zjistit, jak společnost 

skauting vnímá a navrhnout Junáku směr prosazování své komunikační 

aktivity. Při psaní diplomové práce je využita metoda historická a deduktivní. 

V první části své diplomové práce obecně představím Junáka jako 

organizaci. Nastíním, o jakou organizaci se jedná, čím se zabývá a co je jejím 

hlavním cílem. Důležitým bodem této části je také historický vývoj Junáka a 

organizační struktura. 

Ve druhé části se budu zabývat marketingovou komunikací Junáka. V práci 

jsou uvedeny obecné poučky, které specifikují, jak by měla probíhat 

marketingová komunikace u neziskových organizací. Tyto obecné metody pak 

porovnávám s Junákem a vysvětluji, jak Junák marketingově funguje v praxi. 

Marketingová komunikace představuje rozsáhlé téma, a proto se v práci 

zaměřuji především na specifika marketingového procesu a public relations.  

Třetí část diplomové práce je věnována mediálnímu obrazu Junáka. Pro 

lepší pochopení toho, jaký vliv média na osobnost člověka mohou mít, je zde 

uvedená teoretická část, která objasňuje, co média jsou a jaký mají vliv. 

Nejpodstatnější část této práce představuje samotný mediální obraz Junáka 

v historii a současnosti.  Historický obraz je vytvořen na základě odborné 

literatury, která se skautskou problematikou podrobně zabývá. Nynější mediální 

obraz Junáka je zkoumán v diplomové práci prostřednictvím dotazníkového 

šetření, na základě kterého jsem našla odpovědi na otázky, jak je vnímán 

Junák veřejností skrze informace v médiích. Následně je navrženo, jakým 

směrem by měl Junák prosazovat své komunikační aktivity, aby mediální obraz 

organizace byl u veřejnosti vnímán v co nejlepším světle. 

V práci jsem využila literaturu dostupnou v Moravskoslezské vědecké 

knihovně v Ostravě.  Z velké části jsou zastoupeny publikace, brožury a 

časopisy vydané samotnou organizací Junák, dále skautské webové stránky a 

interní dokumenty organizace. Oblast problematiky médií v této práci zaštiťují 

publikace odborníků Barbary Köpplové a Jana Jiráka. 
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2 Česká organizace Junák 

Junák – český skaut, z.s. je český dobrovolný, nezávislý a nepolitický 

spolek, který sdružuje mladé lidi a pomocí svých typických výchovných metod 

si klade za cíl podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, a to především 

z hlediska jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných 

schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit zásady, které jsou 

v souladu se skautským slibem a zákonem. Podpora všestranného rozvoje dětí 

a mládeže je organizací naplňována především pořádáním schůzek, výprav, 

táborů, setkání a her. 1 

Skauting2 je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a 

mladých lidí. Jednotliví členové se nazývají skauti. Junák v České republice 

sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší 

výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských 

organizací WOSM3 a WAGGGS4. 

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech: 

 povinnost k Bohu, chápána jako povinnost hledat a respektovat v životě 

vyšší hodnoty než materiální; 

 povinnost vůči ostatním, chápána jako věrnost ke své vlasti, která je 

v souladu s úsilím o mír, vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi bez 

rozdílů sociálního a národnostního. Prokazovat lásku a úctu k druhým a 

přírodě; 

 povinnost k sobě, chápána jako rozvoj sebe sama. 

Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu, kterými 

by se měl každý člen organizace řídit a naplňovat je. 

 

                                                           
1
 Stanovy spolku. Junák - český skaut, z.s. 1. vyd. Praha: TDC, 2014. s. 1. 

2
 Pojem skauting vychází z anglického slova scout, který v překladu znamená: zvěd, 

průzkumník, pozorovatel. 
3
 World Organization of the Scout  Movement - jedná se o nepolitickou, mezinárodní 

organizaci, která je složena z uznaných národních skautských organizací. 
4
 World Association of Girl Guides and Girl Scout - jedná se o nepolitickou, mezinárodní 

organizaci, která je složena z uznaných národních dívčích skautských organizací. 
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Skautský slib zní: 

„ Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce 

věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 

duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.“5 

Skautský zákon zní: 

1. Skaut je pravdomluvný. 

2. Skaut je věrný a oddaný. 

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. 

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. 

5. Skaut je zdvořilý. 

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. 

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. 

8. Skaut je veselé mysli. 

9. Skaut je hospodárný. 

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.6  

Skautská výchovná metoda v České republice vychází ze zásad 

stanovených zakladateli skautského hnutí, lordem Robertem Baden-Powellem 

a zakladatelem českého skautingu Antonínem Benjamínem Svojsíkem. Tato 

výchovná metoda je ověřená více než stoletou praxí a poznatky moderní 

pedagogiky. Je založena na provázanosti sedmi základních prvků, které 

dohromady tvoří kompaktní a vnitřně nedělitelný systém. 

 Slib a zákon – skautská výchova je především sebevýchovou, kde 

podstatnou roli hraje dobrovolný závazek člena snažit se žít podle 

skautských principů. Společně se skautským společenstvím se člen 

skautského hnutí hlásí ke stejným životním hodnotám. Zákon mu tyto 

hodnoty pomáhá v každodenním životě nacházet. Slib a zákon je základní 

oporou jeho duchovního života. 

                                                           
5
 Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: „K tomu mi pomáhej Bůh.“ 

6
 Dívky a ženy používají znění v ženském rodě 
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 Učení se ze zkušeností – skautská výchovná metoda se opírá především o 

myšlenku, že člověk se nejlépe něco naučí tím, že to dělá. Klade důraz na 

vlastní prožitky a zkušenosti. Tato zásada se také týká mravní výchovy. 

Skauting neusiluje jen o to, aby člověk nebyl špatný, ale také o to, aby 

dobro činil. Součástí skautské výchovy je tedy i zásada, aby každý den 

skaut vykonal alespoň jeden dobrý skutek. 

 Družina – skauting klade důraz také na sociální roli, proto se skautská 

výchova odehrává především v malých skupinkách vrstevníků, které 

představují pro mládež citové zázemí, stejně tak i výzvu jeho rozvíjejícím se 

sociálním dovednostem a umožňuje lépe odhalit jeho silné stránky a 

uplatnit je ve prospěch celku. 

 Symbolický rámec – podle filosofie skautingu je výchova mladých lidí 

účinná jen tehdy, pokud zaujme a oslovuje mládež jazykem, kterému 

rozumí. Skauting proto používá her, příběhů, symbolů a vzorů, které jsou 

pro mladé lidi přitažlivé, inspirativní a obohacující. 

 Příroda – pro skauting je příroda nejen nejpřirozenějším výchovným 

prostředím, ale je také předmětem zájmu, péče a ochrany. 

 Program osobního růstu – skauting usiluje nejen o to, aby nabízel pestrý a 

přitažlivý program, ale podporuje také všestranný individuální rozvoj 

každého člena založený na jeho vnitřní motivaci a její podpoře. 

 Dospělí průvodci – ve skautingu hrají důležitou roli dospělí průvodci, kteří 

mladého člověka podporují v činnosti a ukazují mu směr, jakým se má dát. 

Ve své snaze ho podporují k tomu, aby později mohl plně převzít 

zodpovědnost nejen sám za sebe, ale také za okolí.7 

                                                           
7
Stanovy spolku. Junák - český skaut, z.s. 1. vyd. Praha: TDC, 2014. s. 1-3. 
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        2.1 Historie světového skautingu 

O výchově mládeže můžeme říct, že sahá až do hluboké historie. Jeden 

z prvních myšlenkových zdrojů, ze kterých skauting čerpal, nalezneme ve 

starém Řecku v pojmu kalokagathia – harmonie tělesných a duševních hodnot. 

Ze středověku skauting převzal rytířské ideály a patrona, jímž se stal svatý Jiří, 

který je symbolem boje mezi dobrem a zlem. V průběhu času se prostředky 

výchovy mládeže měnily a vyvíjely. V 15. století francouzský spisovatel 

Francoise Rabelais obracel mládež k poznání přírody, zručnosti a tělesné 

zdatnosti. Nemalý podíl na výchově mládeže má také Jan Amos Komenský, 

Jean Jacquas Rousseau a Johann Bernhard Basedow, který jako první vyjel 

s mládeží na dva měsíce do přírody pod stan. Mezi osobnostmi 19. století, 

které ovlivnily vývoj skautingu, patří bezesporu Daniel Carter Beard, který 

v roce 1905 založil organizaci Synové Daniela Boona, jejichž inspirací byli 

hraničáři a Charles A. Eastman – Ohyiesa, jehož snahou bylo začlenění 

indiánské mládeže do bělošské civilizace. 

Na počátku 20. století se ve světě objevuje skauting. Z hlediska utváření 

tohoto hnutí považujeme za jeho zakladatele Ernesta Thompsona Setona a 

Roberta Baden-Powella. Co se týče výchovy, v mnohém se tito dva muži 

shodovali, ale  metody prosazoval každý jiné. Dnešní skauting čerpá ze 

zkušeností a metod obou těchto zakladatelů a můžeme říci, že silně ovlivnili 

podobu dnešního českého skautingu. 

Amerického přírodovědce a spisovatele E. T. Setona přivedla k myšlence 

pracovat s mládeží náhoda. V místě zvaném Cos Cob v USA koupil farmu 

s lesem, skalami a divočinou. Postavil zde chatu a pozemek obehnal plotem. 

Místní mládež však plot poškozovala a malovala na něj neslušné obrázky. E. T. 

Seton pochopil, že neustálé opravy nemají valný smysl, a tak se rozhodl vžít do 

myšlení místních hochů a pozval chlapce na víkend do své indiánské vesnice. 

Připravil kánoe, stany, teepee a jídlo. Chlapci si směli přinést přikrývky, ale ne 

cigarety a alkohol. Na víkend dorazilo více jak 40 chlapců. E. T. Seton se 

rozhodl chlapce nechat volně vyřádit, avšak večer jim vyprávěl o indiánech a 

přírodě. Při tomto vyprávění jim vnuknul myšlenku domorodce - napodobit a 

utvořit „indiánský kmen“.  Kluci se myšlenkou nadchli a tyto první střípky byly 

počátkem nového hnutí mládeže založené následně roku 1902 pod názvem 
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Woodcraft Indians. Jako symbol woodcraftu byl zvolen bílý štít s modrými rohy 

a také kresba čtyřnásobného ohně. Pro své „indiány“ napsal E. T. Seton 

příručku Svitek březové kůry, která u nás v roce 1970 vyšla pod názvem Kniha 

lesní moudrosti. 

Druhým významným představitelem a zakladatelem skautingu v Evropě byl 

armádní důstojník R. Baden-Powell, který napsal v roce 1899 příručku Aids to 

Scouting. Příručka měla sloužit pro výcvik kadetů – průzkumníků a zvědů. 

Téhož roku vypukla na jihu Afriky válka mezi britskými vojsky a Búry8. 

Plukovník dorazil do pevnosti Mafeking, kde velel dvěma tisícům vojáků, 

dobrovolníků a domorodců. V průběhu bojů vytvořil R. Baden-Powell v pevnosti 

zvláštní jednotku 18letých chlapců vedenou jedním z vrstevníků. Mladíci 

rozváželi poštu, zásoby, zbraně i munici a pomáhali raněným. Ukázněnost a 

úsilí, které mladíci projevili, na R. Baden-Powella silně zapůsobily, a tak se 

rozhodl v budoucnu věnovat práci s mládeží.9 

 

        2.2 Historie českého skautingu 

Za rok vzniku českého skautingu se pokládá rok 1911, kdy český profesor 

Antonín Benjamín Svojsík navštívil Anglii a inspiroval se k založení prvního 

českého skautského oddílu. První skautský tábor byl uspořádán v létě roku 

1912 u myslivny Vorlovna pod hradem Lipnicí.10 V témže roce A. B. Svojsík 

vydal knihu Základy Junáctví, která byla inspirována R. Baden-Powellovou 

knihou Scouting for Boys. Základy Junáctví je kniha, na které se podílelo více 

než dvacet odborníků, kteří přispívali z příslušných oblastí a dávali jak 

teoretické, tak i praktické rady. Po neúspěšném pokusu A. B. Svojsíka 

realizovat skautské metody a principy v Sokolu, byl roku 1914 založen spolek 

Junák – Český skaut. Vedle Svojsíka zde bylo několik dalších osobností, které 

u nás myšlenku skautingu rozvíjely a jejichž práce vyústila ve vznik 

samostatných skautských organizací. V období před vznikem Československé 

republiky existovaly vedle Junáka další dva skautské spolky, které se nazývaly 

                                                           
8
 Búrové – potomci holandských přistěhovalců v jižní Africe 

9
 ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: 

TDC: Mladá fronta, 2012. s. 14-15. ISBN 978-80-204-2622-2. 
10

 BŘEČKA, Bruno. Kronika čs. skautského hnutí: 1900-1990. Brno: Brněnská rada Junáka, 
1999, s. 16-26. 



15 
 

Psohlavci a Děti Živěny. Byly vedeny Janem Hořejším a Milošem Seifertem. I 

přes tyto druhotné skautské spolky se za zakladatele českého skautingu 

považuje A. B. Svojsík, ke kterému se jako k zakladateli hlásí všechny 

současné české skautské organizace. 

Za jednu ze zakladatelek českého dívčího skautingu je považována Popelka 

Biliánová, která začala skautské prvky uplatňovat ve svých prázdninových 

osadách pro dívky už roku 1912. K vlastnímu vzniku dívčího skautingu přispěla 

roku 1914 Vlasta Koseová a následně začala aktivně organizovat první 

skautskou dívčí skupinu Sasanky.  

Zlatá éra českého skautingu nastala po vzniku Československé republiky. 

V roce 1919 se několik samostatných skautských organizací, včetně Junáka, 

spojilo do Svazu junáků – skautů RČS, jehož starostou se stal J. Rössler-

Ořovský, náčelníkem A. B. Svojsík a náčelnicí E. Milčicová. Tento svaz se stal 

v roce 1922 jedním ze zakládajících členů světového chlapeckého skautského 

hnutí WOSM. Dívky byly přijaty do mezinárodní rady skautek WAGGGS v roce 

1928. Skautské hnutí se v prvorepublikovém období těšilo velkému respektu a 

českými skautskými oddíly prošlo od vzniku českého skautingu do roku 1938 

mnoho budoucích významných osobností, jako například Edvard Beneš, Jiří 

Wolker, Josef Charvát, František A. Elstner, Alois Rašín či Prokop Drtina. 

Roku 1938 země čelila nacistické okupaci. Tato nepříznivá politická situace 

následně vyústila v zánik Svazu junáků – skautů a ve sloučení všech 

skautských organizací v Československé republice do spolku Junák, v jehož 

čele stanul pplk. Václav Vlček. Junák, jakožto organizace pro republikově 

smýšlející, však v období rostoucí hrozby nacistické okupace dlouhou naději na 

přežití neměla. V říjnu roku 1940 byl Junák dekretem státního tajemníka 

Protektorátu K. H. Franka zlikvidován, a to jako vůbec první česká organizace. I 

přes toto zrušení organizace fungovala dále – částečně v ilegalitě, částečně 

v exilu. Zapojení Junáka do protinacistického odboje potvrdil roku 1941 

zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast 

v odboji zaplatilo životem na 700 českých skautů. 

Po skončení druhé světové války dochází téměř okamžitě k obnově českého 

skautingu. Během tří poválečných let se podařilo Junáku dosáhnout počtu čtvrt 
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milionu členů a ovlivnit tak nezanedbatelnou část českých dětí a mládeže. 

Nicméně již v této době začaly úspěšné pokusy KSČ o infiltraci Junáka svými 

kádry, což mělo za následek jeho snazší ovládnutí a následnou likvidaci po 

únorovém komunistickém puči v roce 1948. Tehdy opět Junáku začaly těžké 

časy, a to na dlouhých dvacet let. V roce 1948 byly legitimní orgány Junáka 

nahrazeny nelegitimními a organizace byla násilně vtlačena do Svazu 

československé mládeže, který byl ovládán komunistickou stranou. V téže 

době rovněž začaly politické procesy se skautskými činovníky.  Nakonec byl 

 roku 1950 Junák zrušen a nahrazen Pionýrem, jehož snahou bylo vychovávat 

mládež v komunistickém duchu. I přes tyto snahy mnohé skautské oddíly ve 

své činnosti vytrvaly a stejně jako v období Protektorátu působily v ilegalitě a 

pod různými krycími názvy nebo v exilu. V 50. letech se řada skautů stala obětí 

politických procesů a řadu let strávili v komunistických lágrech.  

Po dlouhých dvaceti letech se alespoň na krátký čas podařilo českým 

skautům vyjít z ilegality. Na jaře roku 1968, kdy díky nástupu reformního křídla 

v KSČ nastalo uvolňování poměrů ve státě, došlo k obnovení některých 

zakázaných organizací, mezi nimiž byl i Junák.  Toto uvolnění režimu, i když 

krátké, bylo pro český skauting nesmírně důležité, neboť umožnilo předat 

skautské ideály nové generaci dětí a vychovat novou generaci vůdců. To 

umožnilo zachování spojitosti hnutí a usnadnilo jeho obnovu po tzv. pádu 

nadvlády komunismu roku 1989. V létě roku 1968 opět proběhly skautské 

tábory, avšak okupace republiky vojsky varšavské smlouvy v srpnu téhož roku 

znamenal konec demokratizačních procesů. Junák byl opět nucen vstoupit do 

Sdružení organizací dětí a mládeže. Obsazování důležitých funkcí v Junáku 

stranickými kádry opět pokračovalo a nakonec byl Junák v roce 1970 včleněn 

do Pionýrské organizace. Většina skautských oddílů se postavila na odpor 

tomuto rozhodnutí, což mělo za následek konfiskaci veškerého majetku a 

praktický konec jejich existence. 

Konec pronásledování českého skautingu nastal až po tzv. „sametové 

revoluci“ v listopadu 1989. Již na začátku prosince došlo k obnovení Junáka 

jako největší československé skautské organizace. Junák byl opětovně v roce 

1990 přijat do mezinárodních organizací WOSM a WAGGGS. Vedle Junáka se 

však postupně objevily i další skautské organizace, které skautské myšlenky 
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propagovaly a propagují dodnes. Byla to například organizace Svaz skautů a 

skautek, která byla založena skupinkou skautských činovníků, kteří nesouhlasili 

s účastí osob, které se podle jejich mínění kompromitovaly spoluprací 

s komunistickým režimem na obnově Junáka.  V roce 1999 se od Junáka 

odštěpily další organizace:  Skaut – český skauting ABS, Klub Pathfinder a 

Skautský oddíl Velena Fanderlika. Pád komunismu znamenal otevření dveří 

novým organizacím a spolkům, které podporují výchovu mládeže.11

                                                           
11

Český skauting: Skauting [online]. 2008 [cit. 2015-02-22]. Dostupné 
z: http://www.skaut.org/skauting.cr.php 

http://www.skaut.org/skauting.cr.php
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         2.3 Organizační struktura 

     Junák – český skaut, z.s. je veřejně prospěšný spolek ve smyslu 

občanského zákoníku působící na území České republiky se sídlem v Praze. 

     Ústřední orgány Junáka jsou definovány stanovami spolku, které byly 

schváleny na XIV. Valném sněmu Junáka v Litomyšli dne 29. března 2014. 

     Nejvyšším orgánem je Valný sněm, který se koná z pravidla jednou za tři 

roky. Valnému sněmu přísluší schvalovat, případně měnit Stanovy, schvalovat 

zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření předloženou Náčelnictvem. Za úkol 

má také vzít na vědomí zprávu Ústřední revizní komise a zprávu Rozhodčí a 

smírčí rady.12 

Dalším vrcholným orgánem je Náčelnictvo v čele s náčelní a náčelníkem, 

které řídí organizaci v období mezi Valnými sněmy. Přísluší mu rozhodovat o 

všech věcech, které nejsou ve výhradní kompetenci Valného sněmu. Při své 

činnosti se řídí Stanovami a usneseními Valného sněmu, kterému se pak ve 

své činnosti zodpovídá. Současným náčelníkem je Ing. Marek Baláš a náčelní 

Mgr. Eva Měřinská.13 

 Výkonná rada je ústředním orgánem Junáka, jejím úkolem je řídit činnost 

organizace v souladu se Stanovami, usneseními Valného sněmu, řády a 

dalšími předpisy. Ze své činnosti se zodpovídá Náčelnictvu a je mu podřízená.  

Členy Výkonné rady jsou starosta, který je statutárním orgánem Junáka a 

řídí činnost Výkonné rady. Dále místostarosta, který v plném rozsahu zastupuje 

starostu v době jeho nepřítomnosti. Poslední pozice ve Výkonné radě 

zastupuje skupinka pěti až devíti osob, které jsou pověřeny výkonem 

zpravodajských funkcí. Funkce ve Výkonné radě nejsou slučitelné s funkcí 

v Náčelnictvu. Rada se schází podle potřeby, nejméně však šestkrát do roka. 

Jako hosté se mohou zasedání zúčastnit náčelní a náčelník, které má starosta 

povinnost zvát. Každoročně Výkonná rada předkládá Náčelnictvu zprávu o své 

                                                           
12

Křižovatka: Valný sněm. [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné 
z: http://stara.krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredni-organy/valny-snem-junaka/ 
13

Křižovatka: Náčelnictvo. [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z:  
http://stara.krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredni-organy/nacelnictvo-junaka/ 

 

http://stara.krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredni-organy/valny-snem-junaka/
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činnosti, plán činnosti na následující období a návrh rozpočtu. Rada může 

Náčelnictvu předkládat návrhy ke schválení strategických materiálů, řádů, či 

dalších usnesení. Jejím úkolem je také v případě řešení nezbytných úkolů 

zřizovat příslušné odbory nebo komise, kterým jsou svěřovány úkoly. Starosta 

jedná jménem Výkonné rady a plně zodpovídá za její činnost. Vykonává 

všechny pravomoci, které jsou organizaci svěřeny jako celku, nebo jejich 

výkonem pověří další členy Rady. Starosta nese plnou zodpovědnost za 

rozhodnutí, která jsou provedena v rámci takového pověření.14 

Ústřední revizní komise reviduje veškeré hospodaření Junáka. Rozhodčí a 

smírčí rada, v jejímž čele opět stojí předseda, řeší zejména závažné spory 

uvnitř organizace a dbá na to, aby orgány Junáka ve svých rozhodnutích 

postupovaly v souladu s právním řádem České republiky, stanovami a 

závaznými rozhodnutími orgánů WOSM a  WAGGGS, ISGF15 a dalšími 

mezinárodními závazky Junáka. Rozhodčí a smírčí rada rozhoduje pouze ve 

vnitřních záležitostech Junáka a nevydává rozhodnutí ve věcech, které se 

týkají a jsou výlučně v kompetenci státních orgánů.16 

 

        2.4 Hospodaření 

Pomineme-li Stanovy Junáka, je hlavním předpisem stanovujícím pravidla 

pro hospodaření Hospodářský řád Junáka. Junák na základě tohoto řádu 

hospodaří podle rozpočtu ústředních orgánů Junáka, který každoročně 

schvaluje Náčelnictvo. Za hospodaření je zodpovědný statutární orgán. 

Výkonná rada předkládá Náčelnictvu zpravidla do šesti měsíců, ve výjimečných 

případech do devíti měsíců po skončení kalendářního roku, ke schválení 

výroční zprávu o hospodaření organizace. V souladu se zákonem17 vede Junák 

podvojné účetnictví. Junák jako celek musí mít zřízený alespoň jeden běžný 

účet k zabezpečení platebního styku. Podpisové právo má statutární orgán a 

dále osoby jím pověřené. Pravidla pro hospodaření akcí zabezpečovaných 

                                                           
14

Křižovatka: Výkonná rada. [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z:  
http://stara.krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredni-organy/vykonna-rada-junaka-vrj/ 
15

 ISGF je mezinárodní organizace sdružující kmeny dospělých skautů a skautek 
16

Křižovatka: Rozhodčí a smírčí rada. [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z:  
http://stara.krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredni-organy/rozhodci-a-smirci-rada/ 
17

 Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění 
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Junákem jako celkem stanoví Směrnice k hospodaření ústředních orgánů 

Junáka, vydaná Výkonnou radou. Hospodaření podléhá kontrole Ústřední 

revizní komise Junáka.18 

 

Hospodaření organizačních jednotek Junáka 

Organizační jednotky jsou pobočnými spolky ve smyslu zákona 228 

občanského zákoníku a mají právní osobnost odvozenou od právní osobnosti 

hlavního spolku, kterým je Junák. Tyto organizační jednotky jednají svým 

jménem od svého vzniku. Jejich právní subjektivita je závislá na právní 

subjektivitě jejich zakladatele. Každá organizační jednotka má své vlastní 

identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Jednotky Junáka hospodaří 

podle svého rozpočtu, který každoročně schvaluje rada organizační jednotky. 

Zodpovědnost za hospodaření má její statutární orgán. Organizační jednotka 

se může zavazovat pouze do výše svého čistého majetku, jestliže je závazek 

vyšší, pak jednotka musí požádat o souhlas svého zakladatele, který následně 

přejímá zodpovědnost a stává se ručitelem. Souhlas se závazkem může vydat 

pouze vyšší organizační jednotka, nebo zakladatel, pokud souvisí pouze se 

zajištěním a rozvojem činnosti organizační jednotky. Výše závazku nesmí 

překročit součet čistého majetku žadatele a jeho zakladatele. U závazků 

převyšujících tuto částku musí požádat organizační jednotka o souhlas 

Výkonnou radu Junáka. Pokud se organizační jednotka zaváže, v rozporu 

s tímto souhlasem statutárního orgánu organizační jednotky, odpovídá za 

škodu, která tímto vznikne Junáku. Nejpozději do čtyř měsíců po skončení 

kalendářního roku je radě organizační jednotky předložena zpráva o 

hospodaření ke schválení. Za předložení zprávy je zodpovědný statutární 

orgán organizační jednotky. Podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném 

znění vede organizační jednotka jednoduché nebo podvojné účetnictví. 

K zabezpečení platebního styku vyšší organizační jednotky zřizují nejméně 

jeden běžný účet. Podpisové právo k účtu má vždy statutární orgán a osoby jím 

                                                           
18

 Hospodářský řád. 2. vyd. Praha: TDC, 2002. Dostupné z: 
http://junak.cervenepecky.cz/stredisko/soubory/dokumenty/Hospodarsky_rad_Junaka.pdf 

http://junak.cervenepecky.cz/stredisko/soubory/dokumenty/Hospodarsky_rad_Junaka.pdf
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pověřené. Hospodaření organizační jednotky podléhá kontrole revizních komisí 

podle Revizního řádu Junáka.19 

Pro účely zajištění hospodaření akcí organizačních jednotek se akce 

rozdělují na velké a malé. U velkých akcí jsou předpokládané výdaje vyšší než 

10 tisíc Kč, nebo doba trvaní delší než šest dní. Za typickou velkou akci je 

považován letní tábor, který pořádá většina organizačních jednotek. V roce 

2013 bylo uspořádáno celkem 1045 táborů. Organizační jednotka sestavuje na 

každou akci samostatný rozpočet a dbá na účelné vynakládaní svých 

prostředků v souladu se svými výchovnými cíli. Za hospodaření akce je 

zodpovědný její vedoucí a dbá na to, aby hospodaření akce bylo v souladu 

s jejím rozpočtem. V případě, že se podmínky jejího pořádání změní, musí 

vedoucí akce zajistit, aby nedocházelo k neplánovanému čerpání prostředků 

nekrytých příjmy. Hospodaření akce je ukončeno jejím finančním 

vyhodnocením a zavedením do účetnictví organizační jednotky.  

Pro bližší představu o hospodaření na velkých akcích poskytl ostravský oddíl 

Dívčí Trojka náhled do svého táborového vyúčtování za rok 2014. Tábor byl 

pořádán na 14 dní v Dědově u Teplic nad Metují. Zúčastněných včetně 

vedoucích bylo 18 osob. 

Tab. 2.1: Faktický rozpočet táborové akce oddílu Dívčí Trojka pro rok 201420 

Příjmy  Náklady  

 částka  částka 

Účastnické poplatky 33 000 Kč Materiál 6 473 Kč 

  Doprava 9 531 Kč 

  Stravné, potraviny 14 180 Kč 

  Vstupné 1 555 Kč 

  Ostatní výdaje 237 Kč 

CELKEM 33 000 Kč CELKEM 31 976 Kč 

    

  ZŮSTATEK 1 024 Kč 

                                                           
19

 STEJSKAL, Jan. Ekonomika neziskové organizace. Praha: TDC - Tiskové a distribuční 
centrum, 2010, s. 31-37. ISBN 978-80-86825-55-7. 
20

SKAUTIS: Informační systém Junáka [online]. 2015. [cit. 2014-02-22]. Dostupné z: 
https://is.skaut.cz/Junak/Events/Camp/Camp/Statement.aspx?ID=3427 
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Podle výše uvedené tabulky vidíme, že největší část nákladů tvoří na 

pořádaném táboře položka stravné, doprava a materiál. Při prostudování 

táborových rozpočtů z minulých let tyto položky bývají tradičně každým rokem 

největší. Zůstatky z táborů a akcí jsou dále použity pro potřeby celého 

střediska, například na nákup materiálů, stanů aj. 

 

 Hospodaření se smluvně vázanými prostředky 

Junák a jeho organizační jednotky získávají na zabezpečení své činnosti 

smluvně vázané prostředky. Smluvně vázanými prostředky jsou myšleny 

především dotace ze státního rozpočtu, příspěvky a granty orgánů 

samosprávy, příspěvky, granty nadací a účelové dary.  

Tab. 2.2: Projekty za rok 2013 podpořené z dotací státního rozpočtu (v tis. 

Kč)21 

Titul Náklady projektu Dotace 

Provozní náklady kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 6 539 6 395 

Náklady na činnost nižších jednotek 96 701 14 441 

Opravy kluboven a základen 7 070 5 190 

Celostátní akce 1 833 422 

Projekty zaměřené na neorganizovnou mládež 1 508 625 

Vzdělávání vedoucích 5 335 2 342 

Mezinárodní aktivity 784 330 

Investiční projekty 7 237 4 840 

Projekt práce s dětmi ohroženými sociálním vyloučením 317 195 

Projekt mezinárodní spolupráce dobrovolníků 276 160 

Projekt sportovních a branných aktivit 337 160 

   

Celkem dotace ze státního rozpočtu 
127 937 35 100 

 

                                                           
21

Skaut.cz:  Pro média [online]. 2011. s. 16. [cit. 2015-02-24]. Dostupné z: 
http://skaut.cz/vyrocnizprava/vyrocni_zprava_2013.pdf 
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Smluvně vázané prostředky musí být vždy využity v souladu s účelem, na 

který byly poskytnuty a v případě, že to smluvní vztah dovoluje, mohou být 

poskytnuty i dalším organizačním jednotkám. V takovém případě musí být 

jejich využití v souladu s účelem, na který byly prvotně poskytnuty. O 

pravidlech poskytnutí, využití a vyúčtování smluvně vázaných prostředků 

poskytovaných Junákem organizačním jednotkám rozhoduje Výkonná rada 

Junáka. V případě, že opakovaně nebo závažně poruší právní předpisy, anebo 

vnitřní předpisy Junáka, může být toto poskytování smluvně vázaných 

prostředků omezeno, nebo zastaveno. 

 

Jmění Junáka 

Za jmění Junáka je považován souhrn majetku a závazků. Zdrojem jmění 

jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných Junákem, výtěžky z majetku 

Junáka, subvence, dotace, dary, příspěvky sponzorů, majetková účast 

v obchodních společnostech aj. Za majetek jsou považovány věci, pohledávky, 

jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty. Jednotlivé druhy majetku a jejich 

specifikace jsou uvedeny ve Směrnici k majetku Junáka vydané Výkonnou 

radou Junáka. Organizační jednotka může nabývat majetku a je oprávněná 

s ním nakládat v rozsahu své působnosti, pokud Stanovy Junáka nestanoví 

jinak. Organizační jednotka může být Junákem jako celkem pověřena správou 

určitého majetku. Oprávnění a nakládání s tímto majetkem je součástí 

smluvního vztahu, nebo pověření. Junák a jeho organizační jednotky jsou 

povinny provádět inventarizaci majetku. Jakékoliv nakládání s nemovitým 

majetkem Junáka, nebo nemovitým majetkem organizační jednotky, podléhá 

schválení Výkonné rady Junáka. Bližší podmínky jsou zakotveny ve Směrnici 

k majetku Junáka. Výkonná rada Junáka může v této směrnici stanovit, kdy je 

dán její souhlas k nakládání s nemovitým majetkem při splnění vymezených 

podmínek. Jmění zrušené organizační jednotky přechází na jejího zakladatele, 

který o něm rozhodne. Podrobnější podmínky stanoví Směrnice pro zakládání 

a rušení organizačních jednotek vydaná Výkonnou radou Junáka.22 

                                                           
22

Hospodářský řád. 2. vyd. Praha: TDC, 2002. Dostupné z: 
http://junak.cervenepecky.cz/stredisko/soubory/dokumenty/Hospodarsky_rad_Junaka.pdf 

http://junak.cervenepecky.cz/stredisko/soubory/dokumenty/Hospodarsky_rad_Junaka.pdf
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 Zdroje financování 

Stejně jako každá organizace, i Junák potřebuje dostatečné množství 

finančních zdrojů k tomu, aby byl schopen fungovat a plnit své poslání. Mezi 

základní zdroje financování spolku jsou zahrnuty: Dotace MŠMT, Fond 

nemovitostí Junáka, členské příspěvky a granty, popřípadě dary. 

 

Tab. 2.3: Výkaz zisků a ztrát organizace v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)23 

Výnosy Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Členské příspěvky 9 438 10 120 11 263 

Tržby 58 90 167 

Dary a granty 2 910 1 374 1 607 

Úroky 15 9 25 

Ostatní výnosy 204 133 93 

Výnosy z prodeje nemovitého majetku - 3 247 - 

Výnosy z prodeje cenných papíru 8 500 2 060 1 269 

Výnosy akcí a projektů pod ústředím 8 340 3 006 1 639 

Dotace ze státního rozpočtu 34 193 34 267 33 840 

Celkem výnosy 63 657 54 306 49 903 

    

Náklady    

Provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 11 631 11 502 11 078 

Akce a projekty pod ústředím  11 728 5 472 4 798 

Náklady na prodaný nemovitý majetek - 3 007 - 

Zahraniční členské příspěvky 914 886 906 

Poskytnuté příspěvky 190 108 204 

Příspěvky na činnost tiskového a distribučního 

centra 

3 800 3 400 4 030 

Náklady na prodej cenných papírů 8 216 1 991 1 203 

                                                           
23

Skaut.cz:  Pro média [online]. 2011. s. 15. [cit. 2015-02-24]. Dostupné z: 
http://skaut.cz/vyrocnizprava/vyrocni_zprava_2013.pdf 
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Dotace na nižší organizační jednotky 26 732 26 833 26 214 

Celkem náklady 63 211 53 199 48 433 

    

Zisk běžného roku 446 1 107 1 470 

 

Nejvýznamnějším poskytovatelem dotací pro spolek Junák je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Peníze jsou jednotlivým organizačním 

jednotkám poskytovány buď automaticky v podobě takzvané provozní dotace, 

anebo na základě žádosti. O dotace může organizační jednotka žádat podáním 

příslušné žádosti na ústředí Junáka ve stanovaném termínu. Kdy a jakým 

způsobem žádat o dotace, je každoročně zveřejňováno ve Směrnici 

k žádostem o vybrané dotace, která upravuje dotace na neorganizovanou 

mládež a stavby. Směrnice je vydávána zpravidla vždy na konci měsíce srpna. 

Na začátku nového dotačního období je vydáván Pokyn k dotacím 

organizačních jednotek, který upravuje vybrané typy dotací, určuje obecná 

dotační pravidla a uvádí závazné termíny pro vyúčtování dotací. 

Prostředky na pomoc střediskům při pořizování a údržbě nemovitostí – 

kluboven, skautských domů a základen shromažďuje Fond nemovitostí Junáka. 

Prostředky z Fondu nemovitostí Junáka lze čerpat v podobě: 

1. bezúročné půjčky, 

2. účelově vázaného daru. 

Půjčku je možné poskytnout na pořizování, údržbu a obnovu nemovitých 

věcí v majetku organizačních jednotek. O délce splatnosti půjčky rozhoduje 

komise Fondu, v běžných případech nepřekračuje délku osmi let. Přijetím 

účelového daru z Fondu se žadatel zavazuje, že při prodeji nemovitosti vrátí do 

Fondu částku, která se určí jako součin procenta původně poskytnutého daru a 

nové prodejní ceny nemovitostí. 

Členské příspěvky jsou ze strany organizace považovány za jedny 

z nejdůležitějších finančních zdrojů organizace. Zaplacením příspěvku člen 

Junáka potvrzuje každoročně své členství v organizaci a zároveň přispívá 
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k zajištění jejího chodu. Z pravidla střediska v České republice stanovují 

rozmezí příspěvku od 250 do 1200 korun. 

Dalším významným zdrojem financování chodu organizace představují 

dotace a dary jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Této finanční podpory 

využívají organizační jednotky především v případě, že se rozhodnou pořádat, 

či organizovat nějakou netradiční akci. Těchto dotací se využívá hlavně pro 

zahraniční výjezdy členů Junáka, či pořádání mezinárodních akcí.24

                                                           
24

Křižovatka: Zdroje financování. [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z:   
http://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani 
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        3.  Marketingová komunikace organizace Junák 

V dnešní době jsme svědky neustále se zvyšujícího významu marketingové 

komunikace, a to ať už se jedná o neziskový či podnikatelský sektor. 

Synonymem pojmu marketingová komunikace je pojem propagace a tvoří 

zvenčí nejviditelnější část marketingových aktivit.25 Cílem marketingu 

neziskových organizací je služba zákazníkovi. Neziskový marketing je 

definován jako každé marketingové úsilí, které vynakládají organizace či 

jednotlivci za účelem dosahování neziskových cílů.26 

 

3.1  Specifika marketingového procesu 

Vize je představou organizace o výsledném stavu, kterého by chtěla 

dosáhnout, nebo ke kterému by chtěla, aby se společnost dostala. Vizi je třeba 

formulovat písemně a umístit do veřejně přístupných dokumentů organizace. 

Důvody pro tento způsob umístění a formulace jsou dva. Pro to, aby byla vize 

naplněna, je nutné, aby se s ní identifikovali sami pracovníci organizace. Dále 

by pracovníci měli být schopni vizi, poslání a cíle vysvětlit a předat dalším 

osobám, s nimiž komunikují. 

Poslání neziskových organizací vypovídá o tom komu, jakým způsobem a 

s jakým cílem chce sloužit. Můžeme tedy říci, že poslání specifikuje přesněji, 

čeho chce organizace dosáhnout, zatím co vize představuje konečný stav. 

Poslání se týká především veřejných zájmů, kterých chce nezisková 

organizace docílit.27 

Vize organizace Junák je tvořena celým skautským hnutím a možnost 

vyjádřit se má každý člen organizace. Junák se snaží  podnítit diskuzi v celém 

hnutí a vytvořit tak Vize Junáka do roku 2022. Organizace chce do roku 2022 

být organizací sebevědomou, která si bude vážit svého přínosu pro společnost, 

nacházet oporu v demokracii a bude se o ni ve společnosti zasazovat. 

                                                           
25

BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 77. 
ISBN 978-80-87500-01-9. 
26

VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 
s. 208.  Manažer. ISBN 978-80-247-2721-9. 
27

 Tamtéž s. 78. 
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Nedílnou součástí Vize Junáka do roku 2022 je také nabídnout mladým lidem 

smysluplné využití času a žít v duchu skautského zákona a postavit se 

aktuálním módním společenským trendům, které nejsou v souladu s principy 

skautského zákona. Snahou organizace je mít dostatečně odborně 

kvalifikované vedoucí v oblasti výchovy a přijímat a vytvářet na tomto poli 

podstatné trendy. Dokument Vize Junáka do roku 2022 je umístěn na 

webových stránkách organizace28 a je tedy dostupný jak členům organizace, 

tak i široké veřejnosti. 

Strategické cíle jsou definicí toho, čeho by chtěla organizace dosáhnout 

v dlouhodobém výhledu. Cíle by měly být měřitelné a tedy i kontrolovatelné. 

Strategické cíle jsou v průběhu času upravovány na rozdíl od vize a poslání, 

které by měly být stanoveny tak, aby se dlouhodobě nemusely měnit.29 

Základním přístupem k vzniku strategie Junáka je snaha zapojit různými 

formami do tvorby celou skautskou základnu. Organizace chce, aby se 

strategie stala všeobecně sdíleným dokumentem, který bude oporou při 

každodenní práci celé organizace. Výsledky práce na strategii jsou průběžně 

publikovány a nabídnuty k připomínkování celého hnutí. 30 

Zmiňované výstupy plánovacího procesu je možné shrnout do 

programového prohlášení Junáka. Toto prohlášení je součástí Stanov, Hlavy 1, 

Základní ustanovení:  

„ Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, 

jehož posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými 

zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem 

českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; 

jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností 

                                                           
28

Křižovatka: Vize Junáka do roku 2022. [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: 
http://stara.krizovatka.skaut.cz/organizace/strategie-junaka/vize-junaka-do-r.-2022/ 
29

BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 78. 
ISBN 978-80-87500-01-9. 
30

Křižovatka: Jaká bude naše strategie. [online]. [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: 
http://stara.krizovatka.skaut.cz/organizace/strategie-junaka/jaka-bude-nase-strategie/ 
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tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; 

sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.“31 

 

3.1.1 Marketingový výzkum 

Metody marketingového výzkumu v neziskovém sektoru se neliší od metod 

obecného marketingu. Doporučenou metodou je sběr informací pomocí 

terénního průzkumu.32 Junák je organizací, která ke zjišťování názorů na 

skautské hnutí využívá především metodu dotazování. V nedávné době je toho 

příkladem výzkum prováděný společností TNS AISA z roku 2012 pod názvem 

TRU. Junáku se podařilo vložit několik stran dotazníkového šetření do tohoto 

výzkumu, jež se zaměřuje na mladé lidi ve věku 12-16let a probíhá každoročně 

ve 40 zemích světa. Hlavním cílem Junáku v tomto  šetření bylo zjistit, jak 

mládež na skauty/skauting pohlíží. 

Další výzkumnou akcí ze strany Junáka, která probíhá formou dotazování, je 

interní šetření s názvem Sondy do skautského světa. Jedná se o nepravidelný 

cyklický průzkum mezi dospělými členy Junáka. Sondy jsou pokaždé jinak 

tematizovány a uskutečňují se od roku 2012 formou elektronického dotazníku. 

V průměru se tohoto šetření účastní 1700 respondentů a výsledky tak lze 

považovat za reprezentativní.33 

Výše uvedené výzkumy jsou jen stručným výčtem, podrobnějšímu zkoumání 

Junákem dostupných analýz budeme věnovat pozornost v další části této 

diplomové práce. 

 

3.1.2 Marketingový audit 

Pojem marketingový audit můžeme chápat jako analýzu aktuální pozice 

organizace na trhu. Jedná se o zkoumání prostředí, cílů, strategií a činnosti 

organizace na zjištění jejích příležitostí a problémů. Podstatou je připravit 

                                                           
31

 Stanovy spolku. Junák - český skaut, z.s. 1. vyd. Praha: TDC, 2014. s. 1. 
32

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 83. 
ISBN 978-80-87500-01-9. 
33

 Skauti nejsou vyvrhelové. Skauting: Dvouměsíčník pro skautskou výchovu. 2012, roč. 50, č. 
4, s. 22. 
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takový plán akcí, který povede k zlepšení marketingového výkonu organizace. 

Výsledky marketingového auditu bývají zpravidla zahrnuty ve SWOT 

analýze34.35 

Junák v červnu 2014 publikoval SWOT analýzu ve svém dokumentu 

Strategie 2022. Junák v dokumentu připomíná důležitost podrobné znalosti 

současného stavu organizace a dlouhodobých trendů v jeho vývoji. Výsledky 

analýz by měly vést k podnícení úvah nad otázkou, kam organizace spěje a 

čeho chce v budoucnu dosáhnout. Pro potřeby této diplomové práce uvádím 

část bodů, které v několika kolech dostaly od zúčastněných respondentů 

nejvyšší prioritu: 

S – strengths 

 Rostoucí počet členů a důvěryhodnost našich aktivit. 

 Zásadně ovlivnit legislativní proces a zákony, které se nás týkají.  

 Celospolečensky známá značka.  

 Velké zázemí dobrovolníků všech generací.  

 Stabilita organizace, jasně popsaná organizační struktura a řídící 

procesy.  

 Demokratický princip při řízení organizace.  

 Vyrovnané hospodaření a schopnost vytvářet rezervy.  

 Benefity pro členy (např. STS).  

 Působnost na celém území ČR, ve všech regionech a v celém rozpětí 

velikosti sídel.  

 Schopnost vlastními silami vzdělávat činovníky. 

                                                           
34

 Pojem SWOT vychází z anglických zkratek: strengths – silné stránky, weaknesses – slabé 
stránky, opportunities – budoucí příležitosti, threatens – ohrožení. 
35

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 84-
85. ISBN 978-80-87500-01-9. 
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W – weaknesses 

 Nedostatek schopných činovníků, kteří jsou ochotní vykonávat funkce 

ve vyšších organizačních jednotkách. 

 Slabá úroveň finančního řízení a kontroly na všech úrovních 

organizační struktury. 

 Příliš jednosměrná komunikace, málo kanálů na předávání informací 

z nižších organizačních jednotek do vyšších. 

 Malá zpětná vazba z hnutí k jednotlivým krokům ústředních orgánů. 

 Nedostatek nástrojů na předávání příkladů dobré praxe. 

 Neexistence konceptu vzdělávání střediskových vůdců ani činovníků 

vyšších organizačních jednotek. 

 Nemáme systém předávání klíčových funkcí v ústředních orgánech, 

některé funkce jsou příliš spjaté s konkrétní osobou. 

 Ve většině dětských oddílů nefunguje klíčový prvek skautingu: 

družinový systém. 

 Nefunguje síť výchovných zpravodajů. 

 Malý dohled Junáka nad kvalitou vzdělávacích akcí. 

 Ve středních a menších městech problém s odchody na VŠ. 

 

O – opportunities 

 Členství v České radě dětí a mládeže (ČRDM) a uplatňování vlivu 

v rámci ní. 

 Členství v mezinárodních organizacích. 

 Získávání prostředků z nestátních zdrojů (nadace, fondy, strategická 

partnerství v komerčním sektoru, soukromí dárci, zahraniční zdroje). 

 Využití společenských kontaktů těch, kdo v minulosti prošli 

skautingem a dále jej podporují. 

 Neustále rostoucí dobrá zkušenost se skautingem. 

 Převažující náklonnost místních samospráv ke skautingu. 

 Dlouhodobé vazby v médiích, které o nás informují. 
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 Zapojení rodičů dětí do aktivit Junáka. 

 Zapojení bývalých členů do aktivit Junáka. 

 Zahraniční zdroje financí pro Junáka 

 Dobrá image u poskytovatelů zdrojů – veřejných i soukromých. 

 

T – threats 

 Minimální zpětná vazba k celkovému působení Junáka ve 

společnosti. 

 Neschopnost vstřebávat a reagovat na nové trendy v oblasti 

pedagogiky a jiných souvisejících vědách (např. psychologie, 

sociologie, andragogika). 

 Neschopnost inspirovat se dobrou praxí z jiných organizací v místním 

i mezinárodním měřítku. 

 Změna legislativních rámců, které ovlivňují činnost Junáka. 

 Neexistence jednoznačné značky, zmatení veřejnosti používáním 

pojmů Skaut / Junák a symbolů logo / znak. 

 Mediální kauzy o zneužívání dětských členů Junáka dospělými. 

 Snižování věku, kdy děti ztrácejí zájem o organizované volnočasové 

aktivity, konkurenční boj o velmi mladé děti, předškoláky. 

 Společenský tlak na „spotřebnost“ skautského programu a jeho 

vyprazdňování. 

 Přizpůsobování se společenským tlakům a standardům na úkor 

kvality programu.36 

 

3.1.3 Marketingový mix 

Pomocí marketingového mixu představuje marketingový manažer soubor 

nástrojů, díky kterým utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. 

Marketingový mix slouží k uspokojení potřeb zákazníků a klade si za cíl přinést 

organizaci zisk v nejrůznějších podobách. Původně obsahoval marketingový 

                                                           
36

 JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR. Strategie 2022: Inspirovat skautingem. Praha, 
2014. Dostupné z: http://strategie.skauting.cz/ 
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mix čtyři prvky – v angličtině 4P – produkt (product), cenu (price), distribuci 

(place) a marketingovou komunikaci (promotion). Pro účinné vytváření 

marketingových plánů však 4P nestačily a byly následně rozšířeny o další 3P – 

materiální prostředí (physical evidence), lidé (people), procesy (processes). 

 Produkt (product) – Produktem rozumíme vše, co organizace nabízí 

spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných i nehmotných potřeb.37 

Nabízeným produktem Junáka je parta a příležitost.38 

 Cena (price) – V neziskovém sektoru jde především o rozumný 

poměr mezi cenou, kterou zaplatí uživatel a donátor. Snahou 

organizací je přesunout téměř veškeré financování na stranu 

donátorů.39 Podle marketingové studie společnosti The Boston 

Consulting Group finanční náročnost, tedy roční cena poskytovaných 

služeb v Junáku, činí 3500 Kč.40 

 Distribuce (place) – O usnadnění přístupu zákazníka ke službě 

rozhoduje správné určení distribuce, tzn. umístění služby.41  

Zpravidla bývá k dispozici v každém větším městě minimálně jeden 

skautský oddíl. Skautské základny má Junák ve více než 1500 

obcích. Pro jednodušší nalezení nejbližšího dostupného skautského 

oddílu nabízí Junák na svých webových stránkách online 

vyhledávání oddílů.42 

 Marketingová komunikace (promotion) – Velký význam pro 

marketingovou komunikaci Junáka má public relations, které zajišťuje 

komunikaci k uživatelům služeb, veřejnosti a donátorům. 

 Lidé (people) -  při poskytování služeb dochází ke kontaktu mezi 

členy Junáka a jeho potenciálními členy, proto se členové stávají 

významným prvkem marketingového mixu a mají přímý vliv na kvalitu 
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 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 
s. 26.  Manažer. ISBN 978-80-247-2721-9. 
38

 Skaut.cz:  Pro média [online]. 2011. s. 15. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 
http://www.skaut.cz/skauting/o-skautingu 
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poskytovaných služeb. Organizace se zaměřuje na motivování 

vedoucích a členů Junáka ve formě např. výhod STS služby43, 

zážitkových akcí pro vedoucí oddílů, inspirací pro oddílovou činnost 

ve formě kurzů, seminářů, či zahraničních výjezdů. 

 Materiální prostředí (physical evidence) – Jistým důkazem o 

vlastnostech nabízené služby je materiální prostředí, tzn. zázemí 

kluboven, skautských základen, vzhled skautských krojů apod. Junák 

klade důraz na materiální prostředí a podporuje opravu a vzhled 

kluboven pomocí dotací získávaných ze státního rozpočtu. 

 Procesy (processes) – Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem 

během procesu poskytování služby je důvodem podrobnějšího 

zaměření se na to, jakým způsobem je služba poskytována. 

Jednotlivé oddíly se snaží vytvářet kamarádské prostředí pro své 

členy a vyzdvihnout důležitost každého z nich formou funkcí a 

záživných programů, kde nikdo nebude stranou dění. Junák klade 

důraz na zpětnou vazbu, díky níž je možné pracovat na zkvalitnění 

poskytovaných služeb.44 

 

Marketingová kontrola 

Úkolem marketingové kontroly je zjišťování shody či rozdílu mezi 

plánovaným a skutečně dosaženým stavem. Aby mohlo být plnění 

marketingových cílů vyhodnocováno, je třeba stanovit jejich měřitelnost, a to 

jak v kvantitativním, tak i kvalitativním smyslu. Junák tyto kvantitativní cíle měří 

především počtem registrovaných členů, počtem pořádaných akcí pro členy 

organizace i pro veřejnost. Kvantitativní ukazatele jsou pro organizaci důležité 

taky v rámci grantových a dotačních řízení, protože se mnohdy prokazují právě 

tímto měřitelným ukazatelem. Kvalitativní cíle jsou měřitelné zejména 

spokojeností členů organizace. Junák klade důraz na zpětnou vazbu 

především v podobě interních šetření, např. Sondy do skautského světa. 
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Jednou z dalších možností, které Junák využívá k měření kvality činnosti, je 

množství zvyšování kvalifikací činovníků. Jedná se zde především o zisk 

kvalifikací: zdravotník zotavovacích akcí, vůdcovské zkoušky, lesní kurzy/školy, 

instruktorské kvalifikace, odborné činovnické kvalifikace aj. 

Marketingová kontrola na úrovni velkých marketingových průzkumů je 

v organizaci pořádána nepravidelně, avšak každoroční kontrolu na nižší úrovni 

organizaci zajišťuje výroční zpráva, která je pravidelně publikována.45 

 

3.2  Public relations 

Marketingová komunikace probíhá v neziskovém sektoru třemi směry: 

k uživatelům služeb, donátorům a veřejnosti. Public relations je jednou 

z nejrozšířenějších forem marketingové komunikace. PR vytvářejí prostředí, 

které je nakloněné k donátorství. Neziskové organizace jsou alespoň částečně 

financovány z veřejných rozpočtů a mají tedy za povinnost komunikovat 

s veřejností a umožňovat jí tak naplňování kontrolní funkce. V doslovném 

překladu je pojem public relations chápán jako budování a řízení vztahů 

s veřejností. Úkolem je tedy formovat veřejné mínění žádoucím směrem pro 

organizaci. 

 

3.2.1 Formy PR v organizaci 

V neziskovém marketingu nabývají formy PR jiných dimenzí než je tomu 

v marketingu komerčním. Jedná se především o: 

Media relations, tedy vztahy s médii. Média zde představují prostředníka, 

který přenáší informace mezi neziskovou organizací a veřejností. Veřejné 

mínění je médii značně ovlivněno, a proto bývá pro neziskové organizace 

prioritní budovat dobré vztahy s mediální sférou. Publicita v médiích nestojí 

organizace zpravidla žádné peníze, ale co se týče zájmu médií, je neziskový 

sektor na jednom z posledních míst. 

                                                           
45

 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 90-
91. ISBN 978-80-87500-01-9. 



 

36 
 

Junák je ve svých snahách o budování vztahu s médii velmi důsledný. 

V komunikaci s médii podporuje hlavně nižší organizační jednotky, které by se 

měly snažit zaujmou především regionální média. V regionálních médiích je 

nejčastěji prezentována činnost jednotlivých oddílů a středisek, zejména se 

jedná o akce na regionálních úrovních. Jednou ze stálých každoročních 

reportáží v regionech bývá rozvoz betlémského světla v období vánočních 

svátků. 

Employee relations představují vztahy uvnitř organizace, tzn. členy 

skautského hnutí. Komunikace uvnitř organizace je velmi důležitá, protože 

každý člen neziskové organizace může být potenciálně vnímán jako osoba, 

která může za organizaci mluvit.46 Junák klade velký důraz na správné 

prezentování skautingu na veřejnosti, v důsledku toho pořádá pro jeho členy 

mediální semináře na téma: Jak funguje komunikace? Co je to PR?; Kdo jsme? 

A co o sobě chceme říkat?; aj.47 O tom jak komunikovat s médii a jak psát 

tiskové zprávy vydal Junák v roce 2012 brožuru pod názvem Jak na média: 

prezentujeme skauting na veřejnosti. 

Industry relations vytvářejí vztahy v rámci neziskového sektoru jako 

takového. Jedná se o spolupráci mezi organizacemi, které se zabývají 

podobnou činností. Junák je takto dlouholetým členem České rady dětí a 

mládeže. Společně tyto organizace tvoří tzv. „image neziskového sektoru“ 

ovlivňují její chod jak v pozitivním, tak negativním smyslu svými aktivitami a 

kauzami. 

University relations, tedy vztahy se vzdělávacími institucemi, jsou v Junáku 

nově vznikajícími složkami. Junák v současné době pracuje na projektu 

Akademický klub, jehož podstatou bude společné sdílení akademických prací, 

které se zabývají otázkou Junáka a následná komunikace s jejich autory. Junák 

bude mít možnost získat prakticky zdarma nezávislé a odborně zpracované 

práce. 
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Celebrity relations je podpora organizace pomocí známé osobnosti. Junák 

má v této oblasti doposud štěstí, protože i tyto vztahy s celebritami můžou pro 

organizace představovat úskalí, a to zvlášť v případě, dostane-li se daná osoba 

do problémů. V případě Junáka by největší ohrožení reputace takovéto 

osobnosti představovaly např. problémy s drogami, alkoholem, či daňovými 

úniky.48 Ze známých osobností v současné době podporují skauting především 

režiséři Jiří Menzel a Václav Vorlíček, badatelka Helena Illnerová, genetik 

Václav Pačes, filozof Erazim Kohák a další.49  

 

3.2.2 Základní PR prostředky Junáka 

V oblasti PR je možné obecně rozdělit prostředky dle individuálního a 

skupinového působení. Mezi individuální prostředky patří zejména osobní 

rozhovory a dopisy uvnitř i vně organizace. Skupinová, tedy masová 

komunikace, zahrnuje celou řadu prostředků, které se liší svou finanční 

náročností a potenciálem ovlivnit zvolenou cílovou skupinu. 

 

Corporate identity 

Potřebu dbát o image organizace zaštiťuje pojem corporate identity. Velký 

potenciál zde nabízí především organizační kultura a design. Negativně 

působící projevy organizační kultury může pro Junáka představovat 

neupravená klubovna, která je pro skautskou činnost důležitým „pilířem“.50 

Veškerým svěřeným prostorám věnuje organizace důslednou péči a snaží se je 

udržovat v dobrém stavu. Důkazem toho jsou dva velké projekty rekonstrukce 

skautských základen v Domašově nad Bystřicí a v Lanškrouně. V roce 2013 

bylo na opravy kluboven a základen využito ze státního rozpočtu 5,1 milionu 

korun.51 Design se věnuje líbivosti zejména vizitek, hlavičkových papírů, loga, 
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tiskovin a předmětů souvisejících s Junákem. V oblasti designu je organizace 

velmi snaživá a klade důraz na originálnost svých propagačních předmětů. 

V současné době Junák využívá profesionálně zpracovaný Manuál jednotného 

vizuálního stylu vytvořený v roce 2012 grafickým studiem Najbrt.52  

Junák je provozovatelem dvou skautských obchodů. Jedním z nich je 

internetový obchod Skaut, jehož chod technicky zajišťuje Tiskové distribuční 

centrum Junáka a dále obchod JUN spol. s.r.o.. Organizace spolupracuje 

s dalšími třemi prodejnami, které propagují skautské předměty a vybavení. 

V obchodech je možno zakoupit připínací placky, propisky, tužky, hlavičkové 

obálky, bloky, pohlednice, letáky o Junáku, kalendáře aj.. Junák si uvědomuje 

značný význam corporate identity ve vztahu s veřejností a klade na organizační 

kulturu a design důraz.53 

 

Osobní kontakty 

Jakýkoliv rozhovor, který vede některý z pracovníků neziskové organizace 

s někým mimo ni, je potřeba vnímat jako součást jejich PR. Veřejností může 

být každý pracovník neziskové organizace vnímán jako její reprezentant a 

může tak svým jednáním a projevem ovlivňovat veřejný postoj k organizaci.54 

Junák ve své brožuře Jak na média: prezentujeme skauting na veřejnosti 

dává členům Junáka instrukce, jak na veřejnosti o skautingu mluvit, aby 

organizace byla ve svých výrocích jednotná. „ Nejjednodušší vyjádření toho co 

je skauting, ve zkratce: parta a příležitost. Není to slogan, ale pomůže nám o 

skautingu mluvit 20 vteřin i 20 minut. Stačí si pamatovat Parta a příležitost a 

pak tuto pomůcku rozvést. Používají ho oddílový vedoucí v celé republice i 

náčelník, když mluví v rádiu.“55 
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Osobní dopisy 

Zajímavým příkladem využití PR prostředků v neziskových organizacích jsou 

osobní dopisy. Při určitém způsobu využití mohou vyvolat iluzi osobního zájmu 

komunikujícího o příjemce. Za projev osobního dopisu jsou považovány 

zejména poděkování, pozvánka na benefiční akci, přání k Vánocům apod. 

„Dobrým nástrojem pro komunikaci nejen s novináři, ale i se sponzory a rodiči 

je PFko nebo výroční zpráva. Obojí můžete zakoupit ve skautském obchodě a 

jednoduše rozeslat. Zaručeně tím posílíte vzájemný vztah.“56 

 

Tištěné materiály 

Existuje značná druhová šíře tiskovin, které neziskové organizace používají 

v rámci své marketingové komunikace. Junák využívá pro tisk skautských 

materiálů společnost Tiskové a distribuční centrum Junáka (dále jen TDC). 

Společnost byla založena Ústřední radou Junáka na Valném sněmu v dubnu 

1996. TDC zajišťuje vydávání, distribuci a prodej knih, časopisů, propagačních 

materiálů, publikací a zajišťuje aktivity související s propagací organizace.57 

 Nejčastější formou tiskovin používaných v neziskových organizacích jsou 

plakáty, letáky a brožury, které buď upozorňují na jednorázové akce, anebo 

dávají základní informace o nabízených službách. Junák vydává plakáty 

především k náborovým akcím, které mají zaujmout děti a rodiče. Dále to jsou 

plakáty, které upozorňují na každoroční celostátní akci o roznášení 

betlémského světla. TDC vydává také letáky pro rodiče, nováčky a nejrůznější 

metodické brožury pro skautské vedoucí a činovníky.58 

Další formu tiskovin představují nejrůznější zpravodaje, časopisy. U těchto 

tiskovin se předpokládá jistá periodicita a větší adresnost. Jedná se především 

o materiály určené členům organizace, popřípadě rodičům a příznivcům 
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skautingu. Skautské časopisy jsou doručovány zdarma každému 

registrovanému členovi Junáka 5 krát ročně. Jednotlivé časopisy jsou 

rozdělené podle věkových kategorií, a tak může každý najít v časopise 

atraktivní články a reportáže podle svého věku. Časopisy pro děti jsou 

vytvářeny tak, aby podporovaly dětskou tvořivost a aktivitu. Dospělí se ve 

svých tiskovinách mohou dozvědět o novinkách v hnutí, nebo si přečíst 

rozhovory se skautskými osobnostmi i lidmi z veřejného života. Časopisy 

vycházejí pod názvy Světýlko, Skaut, Roverský kmen, Skauting, Skautský 

svět.59 

 

Výroční zpráva 

Propagační prostředek, který využívají mnohé organizace, představuje 

výroční zpráva. Nemusí se jednat o čistě formální dokument, který klade důraz 

na finanční zprávu, ale i jubilejní publikaci, která je zpracována v uměleckém 

stylu. Dobře zpracovaná výroční zpráva může zvýšit důvěryhodnost 

organizace. Výroční zprávy Junáka jsou pravidelně publikovány na 

internetových stránkách organizace. 

 

Internet 

V minulosti se užívání internetu mezi neziskovými organizacemi rozšiřovalo 

pomaleji, než tomu bylo v komerčním sektoru. V současnosti je pro neziskový 

sektor využívání internetu a internetových stránek samozřejmostí.60 Junák 

provozuje internetové stránky, které mají sloužit nejen jako informativní a 

reprezentativní tabule, ale také ke vzdělávání skautských činovníků a pomoci 

jim při přípravě kvalitního programu pro mladší členy Junáka. Mezi 

nejnavštěvovanější internetové stránky patří: 
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 Skautská křižovatka – internetová stránka určená pro členy Junáka. 

Jsou zde umístěny interní soubory, dokumenty, aktuální informace 

pro členy organizace, nabídky tábořišť, nebo databáze vzdělávacích 

kurzů. 

 Skaut – základní internetová stránka určená pro širokou veřejnost. 

Slouží k prezentaci skautské činnosti pro rodiče, sponzory a případné 

členy Junáka. 

 Teepek – portál pro starší skauty a skautky. Nabízí recenze filmů, 

knížek, hudebních skupin, deskových her, inspirace pro družinové 

schůzky a práci se skautkou stezkou. 

 Rovernet – portál českého roveringu o roverském dění. Možnost 

navázání nových kontaktů mezi staršími členy Junáka, inspirace pro 

programovou činnost. 

 Hlavní kapitanát vodních skautů – hlavní portál českého vodního 

skautingu. 

 Skautský institut – stránky věnující pozornost historii systematického 

bádání a sběru skautských historických dokumentů. 

 Buď připraven – portál komiksových her, které jsou zaměřené na 

řešení krizových situací.61 

Veřejné a odborné akce 

V systému marketingových komunikací bývají veřejné akce chápány jako 

formy podpory prodeje a mají svou funkci v PR. Mezi často využívané veřejné 

akce neziskových organizací patří například dny otevřených dveří, veřejné 

prezentace s ukázkami činnosti a služeb neziskových organizací. Na veřejné 

akce bývají navázány další propagační aktivity, zejména formou publicity 

v médiích.62 Mezi nejznámější celostátní veřejné akce, jež jsou pořádány, 

popřípadě spolupořádány Junákem patří: projekt Betlémské světlo, Velikonoční 

skautské kuřátko, Společně proti leukémii, Postavme školu v Africe, aj. 

Uvedený výčet akcí má především charitativní povahu. Jednotlivá střediska a 
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oddíly prezentují svou činnost především pomocí náborů ve školách nebo 

pozvánkou na nejrůznější jimi pořádané akce.63 

3.2.3 Komunikace s médii 

Bezplatná publicita v médiích ve formě redakčních článků napsaných na 

základě materiálů samotných neziskových organizací je stále jedním 

z nejrozšířenějších projevů jejich marketingové komunikace. Velmi důležité pro 

neziskové organizace může být umísťování vlastních informací bezplatně 

v redakční části médií. Spolupráce s neziskovým sektorem může být pro 

samotná média také velmi zajímavá, především jestliže je takzvaná „okurková 

sezóna“. Témata nabízená neziskovými organizacemi mívají zpravidla 

dlouhodobější platnost a lze je tak v případě nouze použít. Vyjádření 

pracovníků neziskových organizací může být v médiích použito jako náhled 

„expertů“ k aktuálně diskutovaným otázkám.  

Pro neziskový sektor bývá mnohem snazší prosadit se v regionálních 

médiích než v celoplošných. Regionální média často obtížně hledají, či spíše 

vytvářejí nová témata.64 Měsíčně vychází o Junáku desítky článků, z toho 80% 

v regionálních médiích. Junák při komunikaci s médií doporučuje nižším 

organizačním jednotkám nabídnout téma nejméně jeden a nejvíce pět dní před 

samotnou akcí. Důležité je také shromáždit dostatečné množství materiálů a 

informací, včetně tiskové zprávy. Organizace na svých webových stránkách 

křižovatka.skaut.cz nabízí členům kontakty novinářů, na které je možno se 

v daném kraji obrátit v případě medializace akce.65 Junák se zaměřuje také na 

rozesílání tiskových zpráv do vytipovaných médií. Tiskové zprávy jsou 

vystavovány podle množství pořádaných akcí. V zásadě největší množství 

tiskových zpráv je napsáno každoročně v období letních prázdnin, kdy jsou 

pořádány skautské tábory. V období vánočních svátků se tiskové zprávy týkají 

především projektu Betlémské světlo.66 
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3.2.4 Krizová komunikace 

Jestliže se organizace dostane do nenadálých problémů a stojí před 

konfliktní, krizovou či katastrofickou situací, musí být schopna včas reagovat. 

Organizace musí mít připraveny krizové scénáře obsahující postupy, jak se 

chovat v dopředu vytipovaných situacích, které mohou organizaci ohrozit. Mezi 

nejefektivnější prostředek, který je schopen krizi zažehnat, patří média.67 

 Junák, jakožto organizace, která pracuje s lidmi, nemůže z principu svých 

aktivit pominout skutečnost, že může dojít k nenadálé situaci. Nejdůležitější pak 

je, přesně dle základního hesla, umět se zastavit, situaci si pořádně 

prohlédnout a vyhodnotit, co se vlastně stalo. Základním heslem krizového 

managementu jsou totiž právě hesla: zastav se – rozhlédni se – přemýšlej.68 

Akutními krizemi v Junáku jsou situace svým způsobem tragické a svou 

podstatou zátěžové, může se zde jednat například o sexuální zneužití dítěte, 

úraz s trvalými následky, smrt dítěte. Uvažujeme o situacích specifických tím, 

že se stanou na některé ze skautských akcí a odpovědnost leží v následném 

jednání na vůdci oddílu či akce.69 Nastane-li nějaká krizová situace, je členům 

Junáka, především oddílovým vedoucím, popřípadě jiným činovníkům 

zodpovědných za nenadálou situaci doporučeno, aby kontaktovali pracovníky 

v kanceláři ústředí Junáka. Pro tyto účely je zřízená krizová linka Junáka. 

Kompetentní pracovník na ústředí Junáka s činovníkem probere událost, která 

nastala a převezme případnou komunikaci s médii. Junák apeluje na skautské 

vedoucí, aby v případě krizových komunikací využili služeb skautského 

tiskového mluvčího. O tom, jak s médii hovořit v krizových situacích, pojednává 

již dříve zmíněná brožura Jak na média: prezentujeme skauting na veřejnosti.70
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        4.  Mediální obraz organizace Junák 

 

Mediální obraz je souhrnné označení pro celkové vyznění zpráv, které o 

subjektu nebo události uveřejnila média. Podle mediálního obrazu lze hodnotit, 

jakou odezvu mají v médiích aktivity sledovaného subjektu.71  

Předmětem této části diplomové práce je zjistit, jaký mediální obraz 

v posledních letech Junák v médiích měl a jak společnost smýšlí o organizaci 

na základě informací zveřejněných v médiích. Podle výsledků získaných 

z prováděného dotazníkového šetření bude možné alespoň částečně zjistit, jak 

společnost skauting vnímá a navrhnout Junáku, jakým směrem prosazovat své 

komunikační aktivity tak, aby mediální obraz organizace byl vnímán u 

veřejnosti v co nejlepším světle. 

Ještě než přejdeme k samotnému zkoumání mediálního obrazu Junáka, je 

nutno uvést, co to média jsou, jaké máme modely komunikace a jak média na 

společnost působí. 

 

4.1 Co jsou média 

Pojem média rozhodně patří mezi nejfrekventovanější pojmy současnosti. 

Médii je myšlen především tisk, rozhlas, televize, popřípadě média založená na 

digitálním zpracování a přenosu dat. Slovo médium vychází z latiny a znamená 

prostředek, tedy to, co něco zprostředkovává, zajišťuje. S tímto pojmem se 

můžeme setkat v nejrůznějších oborech jako je např. chemie, biologie aj. U 

oborů, které se věnují projevům mezilidské komunikace, je pojem 

médium/média označován jako to, co zprostředkovává někomu nějaké sdělení. 

Za médium jsou často pokládány kódy, které se při komunikaci používají. 

Kódy je možné považovat za primární komunikační média zprostředkovávající 
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sdělení mezi účastníky komunikace. Primárním kódem rozumíme např. 

přirozený jazyk. 

S rozvojem lidské společnosti a civilizace rostla potřeba přenášet sdělení na 

větší vzdálenosti a přitom je nabídnout v co nejkratším čase co největšímu 

počtu lidí. V průběhu dějin tak můžeme sledovat postupný vývoj sekundárních 

komunikačních médií, jimiž se lidé snažili překonat časovou a prostorovou 

vzdálenost. Za sekundární komunikační média považujeme nejrůznější 

obrázky, písmo, tisk, mechanické, analogové či digitální nahrávání aj. 

Média můžeme rozlišovat také podle toho, jaký typ společenských vztahů 

mohou vytvářet, či podporovat, čili jakou roli plní média jako společenské 

instituce. První kategorii tvoří média sloužící k podpoře interpersonální 

komunikace a zprostředkovávají dorozumívání mezi dvěma jednotlivci, kteří se 

navzájem vnímají jako jedinečná individua. Tato média podporují existenci či 

utváření sociálních vztahů mezi jednotlivci a nabývají forem dopisů, emailových 

vzkazů, poselství apod. Druhou kategorii tvoří média sloužící celospolečenské 

komunikaci, tradičně nazývaná jako masová média. Komunikace probíhá mezi 

jedním výchozím bodem a blíže neurčeným, avšak vysokým počtem cílových 

bodů. Podstatným rysem těchto masových médií je, že nepodporují vysílání a 

přijímání sdělení na obou stranách, ale staví jednoho účastníka do role 

vysílatele a druhého do role příjemce.72 

Fungování masových médií v procesu mediální komunikace je aktivní 

interpretativní činností. Média jsou mocné a autonomní instituce, které procesu 

mediace73 dávají podobu. Pro pochopení toho, jakou podobu mají produkty, 

které média nabízejí, je třeba poznat zákonitosti jejich jednání a 

charakteristických rysů. Masová média podávají svědectví o světě, s nimiž 

konzumenti nemají, či nemusí mít vlastní zkušenost. Dále přesvědčují o 

výhodnosti či správnosti určitého chování, umožňují vyjasnění názorů a 

stanovisek a baví své příjemce.74 
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4.2 Přenosový a kulturální model komunikace 

Chceme-li popsat a vyložit jednání masových médií, musíme vycházet 

z nějaké sdílené představy o tom, co je obecně podstatou procesu sociální 

komunikace. Procesy mediální komunikace dělíme na základě modelů 

přenosového a kulturálního. 

 

Přenosový model 

Na počátku 20. století se nejvýrazněji promítla představa, že komunikace 

vypadá podobně jako doprava, tedy že se jedná o proces přenášení sdělení od 

jednoho zdroje k blíže neurčenému adresátovi. Schematicky lze zobrazit takto: 

zdroj → sdělení → příjemce 

Podstatou přenosového modelu je jeho přesnost, s níž je sdělení přeneseno 

od jedné osoby ke druhé. Hlavním posláním komunikace v modelu je 

reprodukce sdělení. Úspěšně přenést sdělení od podavatele k příjemci 

znamená, že to, co má podavatel na mysli, by mělo být pochopeno i 

příjemcem. 

 

Kulturální model 

Kulturální model hledá vztahy mezi procesy sociální komunikace a 

vytvářením společné kultury. V tomto modelu je důležitý pojem kultura, který 

představuje prostředí, v němž jedinci získávají představu o tom, jaký význam 

mají přisoudit vlastní zkušenosti. Model vnímá komunikaci jako konstruování 

sdíleného prostoru významů, uvnitř kterého se příslušníci dané kultury 

pohybují. Kulturální model klade důraz na skutečnost, že lidé spolu sdílejí svět 

společných významů, které berou jako samozřejmost dávno před tím, než 

k formulaci nějakého sdělení dojde. Model spadá do teorie sociální konstrukce 

reality, která chápe kulturu jako prostor, který lidem zprostředkovává kontakt 

s realitou a prostor pro komunikaci, v němž se vytváří význam.75 
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4.3 Vliv médií 

Vliv médií na společnost i na jednotlivce je jedním z centrálních témat nejen 

odborných kruhů, které média studují, ale také laické veřejnosti. Jejich vliv je 

těžko oddělitelný od vlivů jiných, které na člověka a na sociální prostředí, 

v němž se pohybuje, působí. Téma účinků se štěpí na dvě velké oblasti – vliv 

médií jako takových a vliv obsahů, které nabízejí. Média jsou součástí našeho 

života ve všech jeho podobách a na všech úrovních. Díky médiím víme, co si 

jako společnost myslíme, protože právě média nás zásobují výsledky tzv. 

výzkumu veřejného mínění a velkou měrou vytvářejí a neustále dotvářejí, nebo 

přetvářejí sociální prostředí, v kterém se pohybujeme.76 

Vyvstává otázka, jak vlastně média působí. Můžeme zde vysvětlit dopad 

médií, který je pojmem nejobecnějším a zahrnuje v sobě jak vlivy, tak účinky 

médií. Vliv je dlouhodobější, trvalejší působení médií, jedná se o působení 

nabízených obsahů, ale i o samé existenci médií. Účinek médií odkazuje 

častěji ke specifické reakci na určité typy nabízených obsahů.77 

V tom, abychom mohli posoudit předpokládaný účinek medií, hraje důležitou 

roli: 

 Stav společnosti samé – vzdělanost, způsob komunikace, 

 rozvoj médií – technický rozvoj, 

 poznání společnosti a uvažování o ní – vliv médií se mění v 

souvislosti se sociologickým a psychologickým vývojem. 

Čtyři fáze účinků podle Denise McQuaila 

Podle Denise McQuaila můžeme rozlišovat čtyři fáze výzkumu mediálních 

účinků následovně:  

V první fázi, která začíná zhruba v prvním desetiletí 20. století a sahá až do 

přelomu dvacátých a třicátých let, převládá předpoklad o přímém působení 

mediálních obsahů. Věřilo se, že mediální obsahy vyvolávají u příjemců shodné 

účinky. Druhá fáze zahrnuje období od třicátých let do přibližně šedesátých let 
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20. století. Na základě empirických výzkumů se začalo uvažovat o tom, že tak, 

jak se odlišují jednotlivé osobnostní charakteristiky, může docházet i 

k individuálnímu přijímání mediálních obsahů. Významný vliv na představy o 

tom, že média nemají silné účinky, měla studie Josepha Klappera z roku 1960, 

v niž dospěl k poznání, že identické obsahy mohou vyvolat u různých lidí 

odlišné účinky. Třetí fáze se již nesoustředila pouze na komunikátora a na 

šířené obsahy. Význam se kladl na aktivní přístup příjemce k médiím. 

Počátkem devadesátých let 20. století byla vytvořena dosud poslední čtvrtá 

fáze dohadovaného vlivu médií, která je charakteristická představou o silné 

pozici médií i silné pozici publika.78 

 

4.4 Mediální obraz Junáka v historii 

 

Počátky působení junáckého hnutí u nás se datují do let 1911 – 1914. Jedná 

se o období, kdy se Junák formoval a utvářel tak u veřejnosti první povědomí o 

své činnosti. Jedněmi z prvních propagačních aktivit Junáka byly články 

vycházející zejména v Národních listech, jejichž autorem byl především 

samotný zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík. Cílem článků bylo 

čtenářům předat osobní zkušenost ze skautského života a pomocí odborných 

vyjádření pedagogů a lékařů podpořit jeho přínos pro mladé lidi. Propagace 

junáctví v tisku byla jedním z nejzásadnějších kroků, avšak nezůstalo pouze u 

psaní. A. B. Svojsík kladl důraz na praktičnost, a tak v létě roku 1912 uspořádal 

propagační tábor v Tróji a následně objížděl i jiná města republiky a propagoval 

toto nové mládežnické hnutí. V následujících letech dominovaly v propagaci 

skautingu kurzy, přednášky a další tábory. Velký ohlas u veřejnosti měl 

slavnostní večer v Obecním domě, kde o významu skautingu přednášel 

univerzitní profesor František Čáda. V létě 1913 se skauti poprvé představili 

veřejnosti v krojích jako pořadatelé při divadelních hrách v Divoké Šárce, kde 

hlídali místa nad nebezpečnými skalními srázy, a po skončení pomáhaly 
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s úklidem. Následně na to dostávali další možnosti jak pomoci při nejrůznějších 

akcích a zároveň veřejnost oslovit a upozornit na svou činnost.  

První větší zkoušku pro Junáka představovalo období první světové války. 

Během celé války se Junák aktivně podílel na dobročinných projektech. Byl 

založen fond na pomoc dětem a pro chudé a zřizovaly se vývařovny a 

ohřívárny. Skauti navštěvovali také zámožné rodiny a shromažďovali od nich 

vše, co mohlo být poskytnuto jiným v nouzi. Jedním z výrazných kroků Junáka 

ve válečném období byla účast na slavnostní národní revoluční přísaze, kterou 

přečetl Alois Jirásek. Následně 28. října 1918 vyšla v novinách výzva: „Junáci! 

Volám Vás vykonati povinnost! Přijďte v úterý ráno pokud možno v kroji na 

Starou Rychtu. A. B. Svojsík, vrchní vůdce.“ Na Staré Rychtě se konala přísaha 

nové republice a následně se skauti rozešli do služby vlasti. Společně se 

sokoly vykonávali ve dne i v noci strážní službu na nádražích, radnicích, 

pomáhali jako úředníci, telefonisté, tlumočníci. Nejvýznamněji se však do dějin 

zapsala skautská služba doručování zásilek. Stovka skautských kurýrů 

doručovala důležité zprávy, dopisy, a telegramy mezi členy Národního výboru a 

novými úřady. Pro označení se používaly spaciální známky, které se staly 

prvními známkami československými i prvními „skautskými“ na světě. 

Mezi léty 1918 – 1928 můžeme hovořit o tzv. době zrání skautingu. Nadšení, 

které zavládlo po vzniku Československé republiky, bylo příslibem i pro 

budoucnost skautingu. Aby se však Junák stal významnou součástí 

společnosti, bylo třeba posílit skautskou základnu a upevnit organizaci. 

Skauting se stával magnetem nejen pro mládež, ale také pro politické 

organizace i jednotlivce, kteří se chtěli tzv. „svést na vlně popularity“, anebo jej 

využít pro své ideologické cíle. Skauting posílil svou pozici ve společnosti i vůči 

tzv. divokým skautům – trampům, kteří především z počátku kazili veřejný 

obraz skautingu, a bylo nutné se proti nim ostře vymezit. Roku 1923 bylo 

registrováno v organizaci na 28 000 členů Junáka, a tak se ústředí rozhodlo 

zvolnit tempo v propagaci a zaměřilo se především na kvalitu činnosti a 

konsolidaci skautingu.  

V polovině třicátých let skauting zaznamenával období největšího rozmachu. 

Měl dostatek kvalitních vůdců, dobrou propagaci a díky branné výchově se 
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organizace dočkala i uznání od vládních kruhů. V červenci roku 1930 bylo 

v Brně uskutečněno první skautské rozhlasové vysílání. Posléze rozhlas zahájil 

pravidelné vysílání o skautingu v Praze, Ostravě, Bratislavě a Košicích. 

Následná politická situace bohužel zkomplikovala fungování nejen členům 

Junáka, ale také celé republice. Přijetí mnichovského diktátu na podzim roku 

1938 znamenalo vyhnání českých obyvatel a skautů z pohraničí. Majetek byl 

zabrán organizací Hitlerjugend a následně na to byla jedinou povolenou 

organizací Hlinkova mládež. Ve skautingu se objevují silné nacionalistické 

tendence související s celostátním vývojem. Svaz skautů se v tomto těžkém 

období podílel na zapojení široké veřejnosti do branné výchovy. Generální štáb 

počítal s tím, že v případě napadení skauti převezmou péči o evakuaci české 

mládeže. 

Období druhé světové války můžeme ve vztahu k Junákovi označit za jedno 

z nejtěžších období v celé jeho historii. Činnost organizace probíhala ve 

značně omezujících mantinelech, ale přesto byla v Junáku patrná snaha 

pokračovat v práci s mládeží. Výchovný program byl zaměřen především na 

vlastenectví, národní jednotu a věrnost demokratickým idejím. Ač byl Junák 

roku 1940 zakázán, tisíce skautů a skautek se této činnosti nechtělo vzdát.  

Propagační činnost organizace byla tímto zákazem silně utlumena. Bylo 

zakázáno používání skautských pásků, konání lesních škol, některých táborů a 

vydávání časopisů. Přes veškeré nesnáze skauti nadále drželi při sobě a svou 

činnost prováděli v ilegalitě. I přes to, že vydávání skautských časopisů bylo 

zakázáno, nepřestávaly v jeho tisku mnohé skautské oddíly. Některé byly 

tištěny na cyklostylu79, jehož vlastnictví mohlo pro majitele znamenat smrt. 

Hlavním zájmem organizace v této nelehké době byla především pomoc 

republice a demokracii. Tisíce skautů a skautek se zapojily do odporu proti 

nacistům a podle dostupných údajů zaplatilo životem nejméně 600 

československých skautských členů. Zemřeli v boji, byli popraveni, umučeni 

nebo zabiti v koncentračních táborech. Hrdinství, které českoslovenští skauti 

projevili při této válce, vysvětluje následný obrovský zájem o skauting. Jejich 

oddanost a věrnost republice byly tou nejlepší propagací organizace jednoduše 

proto, že od slov přešli k činům. 
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Jak už bylo uvedeno, po válce Junák zaznamenal velké množství nových 

členů ve svých řadách. Takový zájem byl odrazem dobrého jména 

předválečného skautingu i skutečnosti, že mnoho skautů působilo v odboji a 

v zahraničních armádách. Své vykonaly také dobrodružné romány se 

skautskou tématikou. O uměleckou prezentaci skautingu se zasloužili 

spisovatel Jaroslav Foglar, malíř Zdeněk Burian a fotograf Ladislav Sitenský. 

V říjnu 1945 začal opět vycházet skautský časopis Junák, ve kterém po vzoru 

časopisu Mladý hlasatel, byl upraven obsah a na zadní stranu byl umístěn 

kreslený seriál, který si získal zájem i mnohých neskautů. Vedle Junáka 

vycházel také časopis Činovník, Slovenský junák, Skautka, Junák hlásí a 

Kapitánská pošta. Mimo ústředních časopisů vznikala řada regionálních, 

střediskových a oddílových. Od roku 1945 vydával Svaz české mládeže (dále 

jen SČM) obrazový měsíčník Vteřiny světa, který obsahoval vždy několik 

tištěných fotografií z junáckého života. Nejčastějším námětem byly brigády a 

pomoc společnosti. O významnou skautskou propagaci se postaraly skautky, 

které k mezinárodnímu svátku Dnu sesterství – Thinking Day v únoru 1946 

uspořádaly výstavu skautské literatury v pražském salónu Vladimíra Žikeše. 

Akce se zúčastnily také manželka prezidenta ČSR Hana Benešová, Alice 

Masaryková a další významní hosté. Nezapomenutelnou událostí pro 

poválečnou propagaci bylo natáčení celovečerního skautského filmu Na dobré 

stopě. Film se promítal do roku 1948, následně byl však z kin stažen. 

Začátkem roku 1948 byl Junák bedlivě sledovanou složkou, kterou chtěli 

komunisté dostat pod svůj vliv a tlačili na organizaci, aby se stala součástí 

SČM. Od následného komunistického převratu 25. února téhož roku byl Junák 

po dlouhá léta v područí komunistické moci a jeho činnost byla kontrolována a 

významně omezena.  

Únorové události roku 1948 přinesly zásadní změnu společenských a 

politických poměrů v Československu. Záměrem Komunistické strany 

Československa (déle jen KSČ) bylo naprosté omezení vlivu Junáka na mládež 

a následná likvidace skautské organizace. Členové Junáka byli nuceni přejít do 

SČM, avšak mnozí z nich toto nařízení ignorovali a následně jejich oddíly 

přestaly právně existovat, rozpadly se, nebo v různých podobách přešly do 
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ilegality. V lednu roku 1951 vydal ÚV SČM80 rozhodnutí o ukončení činnosti 

Junáka, neboť „jeho úkoly plně převzala nově vzniklá Pionýrská organizace 

ČSM“. V souvislosti s protiskautskými aktivitami se vytrácely také jednotlivé 

skautské časopisy. Časopis Junák byl sloučen s týdeníkem Vpřed. Od září roku 

1948 začal vycházet nový časopis Junáci vpřed!, byl ale jen stínem původních 

titulů, neboť skautská tématika se z obsahu vytratila a časopis vycházel 

s pozměněným názvem Vpřed, pionýři! V roce 1951 pro nezájem čtenářů 

zanikl. Pod vedením člena akčního výboru Milana Skalníka začaly nad 

metodickými texty o skautingu v časopisu Činovník převládat články zavrhující 

činnost Junáka. Kritika skautingu se stupňovala a představitelé českého 

skautingu z poválečných let byli označováni za kolaboranty s nacismem. 

Společně s likvidací skautského tisku probíhala i knižní cenzura. Romány a 

příručky přestaly být vydávány a byly stahovány z knihoven. Některé knihy byly 

dokonce svezeny a v rámci široké akce zničeny. Komunistický režim v 50. 

letech pokračoval ve sledování a zatýkání skautů, kteří připravovali, či 

zorganizovali odpor vůči komunistickému režimu. V této době také vznikal 

exilový skauting, jehož informačním věstníkem československých skautů se 

stal v zahraničí časopis Stopa a Československý skaut – exulant. Ruku v ruce 

se soudními procesy se stupňovala ideologická kampaň proti skautingu. V roce 

1953 byla vydána brožura Aloise Poledňáka Skauting ve službách 

podněcovatelů války. Jednalo se o nenávistný pamflet, který popisoval skauting 

jako nepřátelské hnutí spolčené s imperialistickými kruhy ve snaze o ovládnutí 

světa.  

Počátkem roku 1968 se do čela KSČ dostali představitelé prosazující 

nutnost demokratizace společnosti. V měnící se společenské situaci se 

stupňovala také krize v ČSM, kde se podřízenosti vzepřela i pionýrská 

organizace. V únoru téhož roku byl vydán dokument nazvaný Junácký 

manifest, který odmítal kritiku skautingu jako škodlivé ideologie a vyjádřil snahu 

o jeho obnovu. Ve veřejnosti se zvedla vlna zájmu o probouzející se hnutí a 

následně byla v centru Prahy zřízena Junácká informační služba, v níž 

dobrovolníci poskytovali informace o možnostech obnovy skautingu. V březnu 

svolal Junák setkání činovníků k oficiální obnově skautingu za přítomnosti 
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mnoha novinářů, rozhlasu a televize. Zájem mládeže byl ohromný a v mnoha 

místech republiky se následně organizovala veřejná setkání a besedy. O všem 

tomto velkolepém dění živě informovala média. K posílení identity a propagaci 

skautingu přispěla výstava věnovaná památce A. B. Svojsíka. Prezentaci 

junáckých tradic, výchovných metod a cílů zhlédlo 60 tisíc návštěvníků a po 

mnohaleté odmlce začal znovu vycházet časopis Skaut – Junák81. Politická 

situace v republice však nebyla idylická, mocenský boj uvnitř KSČ přerušily 

v noci z 20. na 21. srpna 1968 armády pěti zemí vojenského paktu Varšavské 

smlouvy, které protiprávně obsadily území Československa. Proti vpádu cizích 

vojsk protestovalo ústředí Junáka a řada skautů se zúčastnila demonstrací 

v ulicích. Vyšlo i zvláštní číslo Skauta – Junáka pod názvem Nepokořená 

svoboda s mnoha unikátními fotografiemi občanského vzdoru proti okupaci. 

Srpnové události způsobily i to, že lidé opouštěli své domovy a utíkali za 

hranice. Následně tak vznikla nová exilová skautská edice Skauted. Stranická 

skupina ve vedení Junáka stále důrazněji prosazovala zájmy KSČ a nakonec 

byli z pozice vedení redakce časopisu Skauting odvoláni redaktoři 

s odůvodněním „nedostatečného ideového obsahu časopisu“. Následně byl o 

několik měsíců později změněn název časopisu na Junácký činovník. Činnost 

Junáka ukončilo závěrečné plenární zasedání ÚRJ v pražském Radiopaláci 

v září 1970. Současně vznikla nová jednotná Pionýrská organizace SSM (dále 

jen SSM). Oddíly měly několik možností, jak se s novou situací vypořádat. 

Jednou z možností bylo přejít k pionýrům, nebo fungovat pod jinou organizací 

pracující s mládeží a pokračovat ilegálně v činnosti, nebo aktivity ukončit. 

Oddíly, které pokračovaly v činnosti, měnily své organizační zaštítění podle 

toho, kde byl větší prostor a možnost realizovat skautské principy. Zásadní 

zlom nastal v roce 1989, kdy se k veřejnému vzdoru vůči režimu připojila i silná 

ilegální skautská skupina, která začala vydávat samizdatový časopis Čin a 

připravila scénář pro obnovu Junáka. V důsledku studentských listopadových 

nepokojů téhož roku vedení KSČ a státu odstoupilo a země opět vykročila 

k demokracii. V následujících listopadových dnech byly vylepeny letáky pro 

obnovu skautingu. V centru Prahy pak byla zřízená Skautská informační 

kancelář, do které přicházely stovky činovníků z celé republiky se zájmem o 
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obnovu činnosti. Junák byl následně obnoven 2. prosince 1989 v Městské 

knihovně v Praze.82 
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4.5 Dotazníkové šetření 

 

I přes to, že mají děti v dnešní době k dispozici širokou škálu volnočasových 

aktivit, stále o konečném výběru kroužků pro své ratolesti rozhodují rodiče. 

Rozhodla jsem se tedy pomocí kvantitativního výzkumu, konkrétně 

dotazníkového šetření, zjistit, jak dnešní společnost ve věku 25 let a výš vnímá 

na základě mediálních sdělení organizaci Junák. Tento věkový rozptyl byl 

určen především proto, že věkově odpovídá lidem, kteří jsou, či mohou být 

potencionálními rodiči, a tedy ze svého pohledu mohou hodnotit, zda skauting 

je vhodný jako volnočasová aktivita jejich dětí. Dalším důvodem pro zvolení 

této věkové kategorie byl fakt, že většina analýz, nebo jiných výzkumných 

šetření v souvislosti s Junákem, byla prováděná u lidí mladších 25 let. 

Následné dotazníkové šetření tak může nabídnout zcela nový a jen málo 

prozkoumaný mediální pohled na organizaci. 

Pomocí jednotlivých otázek v dotazníku jsem se pokusila získat integrovaný 

pohled na to, jaké typy médií lidé nejčastěji používají pro získávání informací a 

jak v těchto médiích vnímají mediální obraz Junáka. Dotazníky byly vyplňovány 

elektronicky pomocí emailů a i přes prvotní obavy o jejich návratnost, jsem byla 

mile překvapena, protože minimální kapacita plně vyplněných dotazníků byla 

zaplněna během dvou pracovních dnů.  

 

Charakteristika dotazníku 

Dotazník se skládá z 11 otázek a jeho vyplnění nezabere více než 5 minut 

času respondenta. Dotazovaní jsou rozdělení podle pohlaví a věku. Otázky 

v šetření jsou především třídící, faktografické a subjektivních pocitů83. Hledám 

odpovědi zejména na to, co si respondenti myslí a jaký mají názor. Zkoumaný 

vzorek zahrnoval 103 respondentů žijících na území Moravskoslezského kraje. 

Výhodou použití dotazníku při mém výzkumu jsou nízké náklady na jeho 

realizaci a zisk informací od poměrně velkého počtu jedinců v krátkém čase. 
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Stanovení hypotéz 

Pro účely své diplomové práce jsem si stanovila několik hypotéz, u kterých 

jsem následně zjišťovala a ověřovala jejich platnost či neplatnost. 

 H1: Informace o Junáku jsou společností nejvíce vnímány z tištěných 

médií. 

 H2: Společnost na základě informací získaných z médií vnímá Junák 

pozitivně. 

 H3: Za mediálně nejvýraznější akci Junáka je považován projekt 

Betlémské světlo. 

Nyní bych se ráda věnovala rozboru jednotlivých otázek dotazníku a na 

základě odpovědí tak potvrdila nebo vyvrátila platnost mnou stanovených 

hypotéz. 

Otázka č. 1 Pohlaví respondenta: 

Z celkového počtu 103 respondentů bylo 52 mužů a 51 žen. 

V procentuálním vyjádření odpovídalo na dotazník 50,5% mužů a 49,5% žen. 

Otázka č. 2 Je Vám v rozmezí: 

Druhá otázka byla zaměřena na věk respondenta. Výběr byl ze dvou 

věkových kategorií: 25 – 40 let, 41 a více let.  V první věkové kategorii 25 – 40 

let se pohybovalo 60,2% respondentů a v druhé kategorii 41 a více bylo 39,8% 

respondentů. 

Otázka č. 3 Jaký typ masových médií nejčastěji využíváte pro 

každodenní informovanost? 

Na výběr bylo ze tří možných odpovědí: média tištěná (noviny, časopisy), 

média vysílací (rozhlas, rádio), média síťová (sociální sítě a ekvivalenty 

tištěných a vysílacích médií v prostředí internetu). Média tištěná využívá 8,7% 

(9) respondentů, média vysílací 19,4% (20) respondentů a největší množství 

dotazovaných, tzn. 71,8% (74) používá pro každodenní informovanost média 

síťová. 
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Otázka č. 4 Máte osobní zkušenost s organizací Junák, nebo znáte 

někoho, kdo tuto zkušenost má? 

Dotazovaní mohli odpovídat buď ano, nebo ne, přičemž 56,3% (58) 

odpovědělo, že má osobní zkušenost s organizací, nebo zná někoho, kdo tuto 

zkušenost má. Zbývajících 43,7% (45) respondentů zkušenost s organizací 

nemá. Tato otázka je podle mě v dotazníku důležitá vzhledem k tomu, že 

osobní zkušenost, či zkušenost našich blízkých formuje naše smýšlení o 

sledovaném jevu, v tomto případě organizaci Junák. 

Otázka č. 5 Čím se podle Vás organizace zbývá, respektive co 

považujete za její hlavní náplň? 

Tato otázka byla otevřená a respondenti měli v několika řádcích napsat, čím 

se organizace zabývá. I přes to, že 43,7% dotazovaných nemá zkušenost se 

skautingem (otázka č. 4), všechny odpovědi respondentů odpovídaly 

skutečným aktivitám, které Junák provozuje. Obsahem odpovědí bylo 

v souhrnu: práce s mládeží v oddílech, charitativní akce, akce pro 

veřejnost, organizace táborů, ekologická činnost. 

Otázka č. 6 Považujete Junák za organizaci, která je přínosná pro 

společnost? 

Respondenti mohli odpovídat: ano, spíše ano, spíše ne, ne. Největší 

množství 57,3% (59) dotazovaných odpovědělo, že považuje Junák za 

organizaci prospěšnou pro společnost. Spíše ano, odpovědělo 40,8% (42) 

respondentů a zbývající odpovědi spíše ne a ne obdržely každá po 1% (1). 

Otázka č. 7 Uvědomujete si v poslední době nějakou akci, či kauzu 

v souvislosti s organizací Junák, o které se v poslední době v médiích 

psalo, či mluvilo? 

Většina dotazovaných, tzn. 59,2% (61) si neuvědomuje v poslední době 

žádnou aktivitu, či zprávu v médiích týkající se Junáka. 24,3% (25) 

respondentů si uvědomují nějakou zprávu o Junáku v médiích a ví, čeho se 
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týkala. Zbylých 16,5% (17) dotázaných si sice uvědomuje, že se v médiích 

nějaká zpráva o Junáku objevila, ale neuvědomují si, o čem konkrétně byla. 

Otázka č. 8 Ve kterých typech médií jste se nejčastěji setkala/setkal 

s informacemi týkajícími se Junáka? 

Podle procentuálního zastoupení respondentů můžeme konstatovat, že se 

s největším množstvím informací o organizaci Junák 42,7% (44) setkali 

prostřednictvím vysílacích médií. Dalším zdrojem informací byla síťová média 

35,0% (36). Nejméně informací o Junáku zachytili respondenti z médií 

tištěných 22,3% (23). Odpovědi respondentů na tuto otázku mi vyvrátily 

hypotézu H1, že informace o Junáku jsou společností nejvíce vnímány 

z tištěných médií. 

Otázka č. 9 V jakém smyslu se podle Vás o Junáku v médiích nejčastěji 

hovoří? 

Na tuto otázku mohli dotazovaní odpovědět čtyřmi způsoby: v pozitivním 

smyslu, spíše pozitivním smyslu, spíše negativním smyslu, v negativním 

smyslu. Nejčetnější odpovědí 63,1% (65) bylo, že je společností Junák vnímán 

spíše v pozitivním smyslu, z 31,1% (32) je Junák vnímán v pozitivním smyslu. 

Spíše negativně Junák v médiích vnímá 4,9% (5) a v pouze negativním smyslu 

je vnímán 1% (1). Zde se potvrzuje předpokládaná hypotéza H2, že společnost 

na základě informací získaných z médií vnímá Junáka pozitivně. 

Otázka č. 10 Jakou z níže uvedených akcí máte mediálně spojenou 

s Junákem? 

Respondenti měli na výběr ze čtyř pro Junáka nejvýraznějších akcí, o 

kterých se v médiích mluví. Na výběr měli také z odpovědi, že nemají mediálně 

spojenou s Junákem ani jednu z uvedených akcí.  Projekt Betlémské světlo 

díky médiím zná 55,3% (57), Velikonoční skautské kuřátko 2,9% (3), KAPKA – 

společně proti leukémii 3,9% (4), Jamboree 10,7% (11) a žádnou z uvedených 

27,2% (28) respondentů. Na základě odpovědí byla potvrzena hypotéza H3, že 

za mediálně nejvýraznější akci Junáka je považován projekt Betlémské světlo. 



 

59 
 

Otázka č. 11 Dali byste na základě Vám dostupných informací své dítě 

do skautského oddílu? 

Téměř polovina dotazovaných, tzn. 44,7% (46) by své dítě do skautského 

oddílu dala, 43,7% (45) odpovědělo, že spíše ano. Pro možnost spíše nedat 

dítě do skautského oddílu se rozhodlo 11,7% (12) respondentů. Rezolutní ne 

v odpovědích nebylo uvedeno ani jednou, tzn. 0% (0). 

 

Vyhodnocení hypotéz 

H1: Informace o Junáku, jsou společností nejvíce vnímány z tištěných 

médií. 

Většina dotázaných vnímá největší množství informací o Junáku z médií 

vysílacích (rozhlas, televize), tedy hypotézu H1 můžeme považovat za 

vyvrácenou.  A to i přes fakt, že Junák klade důraz na to, aby nižší organizační 

jednotky působily na regionální média, a to především tištěná, ve kterých je 

největší pravděpodobnost zveřejnění informací o Junáku. Společnost nejvíce 

vnímá informace o Junáku zveřejněné ve vysílacích médiích i přes to, že 

většina dotázaných podle odpovědí na otázku č. 3 uvedlo, že ke každodenní 

informovanosti využívá především média síťová.  

H2: Společnost na základě informací získaných z médií vnímá Junák 

pozitivně. 

Dotázaní potvrdili svou odpovědí hypotézu H2, která říká, že společnost na 

základě informací získaných z médií vnímá Junák pozitivně. Vzhledem 

k potvrzení této hypotézy jsem se také rozhodla prozkoumat vysílací média, 

v kterých se společnost setkává s největším množství informací týkající se 

Junáka, viz otázka č. 8. Zaměřila jsem se na tři hlavní televizní kanály 

celoplošné působnosti, kterými jsou Česká televize (dále jen ČT), Nova, Prima. 

Při prohledávání dostupných archívů na webových stránkách jednotlivých 

kanálů jsem největší množství zpráv a pořadů nalezla na stránkách ČT. 

Jednalo se především o zprávy pozitivního charakteru, které upozorňovaly na 

nejrůznější akce pořádané organizací a charitativní činnost. Své místo Junák 
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mívá v ČT zejména v pořadech pro děti a historických magazínech. Televize 

Nova je pravým opakem pozitivního obrazu Junáka v ČT. Zprávy, které se 

v poslední době dostaly do vysílání televizní stanice Nova, jsou především 

skandálního charakteru. Jedná se o příběhy týkající se tragické smrti nějakého 

skautského činovníka, sexuálního zneužívání v oddílech, či jiné nepříjemné 

události, které mohou vrhat špatné světlo na organizaci. Nejméně informací 

prostřednictvím médií nabízí ve svém archívu televize Prima, která se tématem 

Junáka téměř vůbec nezabývá. 

H3: Za mediálně nejvýraznější akci Junáka je považován projekt 

Betlémské světlo. 

Hypotéza H3 byla dotazníkovým šetření také potvrzena. Více než polovina 

dotázaných projekt Betlémské světlo mediálně zná. Projekt Betlémské světlo je 

jednou z nejvýznamnějších akcí Junáka. Důkazem toho jsou propagační videa 

na stránkách youtube.cz, nebo samostatné webové stránky 

betlemskesvetlo.cz, které se věnují pouze tomuto projektu. Jedním z důvodů, 

proč Junák klade důraz na dostatečnou prezentaci tohoto projektu v médiích, je 

fakt, že se jedná o pravidelný každoroční čistě skautský projekt. Zbývající akce, 

které byly v dotazníku uvedeny, jsou pořádány ve spolupráci s jinými 

dobročinnými organizacemi.  

 

4.6 Dílčí závěr 

Jak už bylo řečeno na začátku této kapitoly, mediální obraz je souhrnné 

označení pro celkové vyznění zpráv o sledovaném subjektu. Díky tomuto 

dotazníkovému šetření jsme zjistili, jak společnost skautské hnutí vnímá 

prostřednictvím médií. Junák se v posledních letech v médiích prezentoval 

v očích společnosti pozitivně a i přes některé mediální nepříjemnosti považuje 

veřejnost Junák za organizaci, která je přínosná pro společnost. Je třeba říci, 

že jedním z mnoha důležitých faktorů, proč je organizace považována za 

potřebnou, je její aktivní podíl na práci s mládeží, charitativních akcích a 

ekologických programech.  
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Činnost Junáka byla ve své historii podporována i potlačována. Jedná se o 

hnutí, které za dobu své existence našlo tisíce obdivovatelů a aktivních členů, 

kteří v duchu skautského zákona a slibu dělali svět lepším. Během uplynulých 

více jak sta let činnosti Junáka nastalo mnoho zvratů jak politických, tak 

sociálních, které měnily mediální obraz organizace. Při hodnocení mediálního 

obrazu Junáka můžeme říci, že za jedno z tzv. zlatých období, kdy Junák 

sklízel slávu jak v médiích, tak i ve společnosti stejnou měrou, bylo období po 

druhé světové válce. Skauti projevili během války odvahu a statečnost a stali 

se jedním ze symbolů boje za svobodu. V novém tisíciletí musel Junák čelit 

změně společenských podmínek a poklesu členské základny. Pokles obliby 

skautingu byl způsoben především dvěma faktory: prudkým nárůstem 

volnočasových aktivit pro děti a mládež a nálepkováním skautingu jako něčeho 

nemoderního, co je spjato se starými časy. Dalším faktorem, který ovlivňuje 

naše smýšlení o organizaci, je již zmiňovaná osobní zkušenost a v neposlední 

řadě také zájmy jednotlivce.  

Mediální obraz je tedy pouze jednou částí z mnoha, která ovlivňuje naše 

smýšlení o sledovaném subjektu. O velikosti významu mediálního obrazu se 

nechci zmiňovat, protože toto téma je velmi rozsáhlé, a tedy hodno i 

samostatné diplomové, či dizertační práce. V následujícím odstavci se pokusím 

na základě mnou shromážděných informací dostupných jak z odborné 

literatury, tak i dotazníkového šetření Junáku, navrhnout možnosti postupu 

v aktivitách tak, aby mediální obraz organizace byl u veřejnosti co možná 

nejlepší a nejjasnější. 

1. Nejednou jsem se v průběhu vzniku této diplomové práce setkala 

s neznalostí toho, který výraz pro označení této organizace je správný, 

zda skaut, nebo junák. Správnou odpovědí jsou obě varianty. O dualitě 

těchto výrazů informuje samotný oficiální název organizace tzn. Junák – 

český skaut, z.s., avšak tohoto názvu se využívá zejména v oficiálních 

dokumentech, které Junák vydává, nebo se pod něj jako organizace 

podepisuje. Člověk v této oblasti neznalý tedy může mít problém se 

zařazením výrazů a také s tím je od sebe správě rozlišit. Junák zní 

v dnešní době poněkud staromódně, a proto se více používá původně 
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anglický název skaut. Junák by měl tedy zlepšit povědomí o těchto dvou 

výrazech u veřejnosti, aby nedocházelo ke zbytečným nesrovnalostem. 

2. Podle dotazníkového šetření většina dotazovaných využívá pro 

každodenní informovanost především síťová média (sociální sítě a 

ekvivalenty tištěných a vysílacích médií v prostředí internetu), proto je 

třeba klást důraz na vytváření pozitivního obrazu, a tedy i jeho prezentaci 

prostřednictví těchto médií. Doposud největší množství informací 

dotazovaní získávali skrze média vysílací, avšak vzhledem k četnosti a 

časové nenáročnosti je třeba zaměřit se na již zmiňovaná síťová média. I 

přes to, že se Junák ve svých aktivitách snaží zvyšovat povědomí o 

organizaci v tomto odvětví médií, je třeba hledat nové zdroje, jak 

zapůsobit a společnost oslovit. Zajímavou strategií, která může podpořit 

marketing Junáku a následně i mediální obraz této organizace, je tzv. 

virální marketing. Principem této metody je oslovit velké množství lidí, 

které chceme zaujmout, za relativně nízkých mediálních nákladů. 

Obsahem sdělení může být prakticky cokoliv, co je možné nějakým 

způsobem poslat, nebo předat dál. Virálně se tak mohou šířit odkazy na 

webové stránky, vtipné emaily a videa, multimediální zprávy a jiné. Měly 

by být především humorné, zajímavé, nebo šokující, a to natolik, že si o 

nich lidé budou chtít povídat a předávat si je mezi sebou.  

3. I přes to, že žijeme v uspěchaném světě, cokoliv netradičního, s čím se 

na ulici setkáme, nás minimálně na pár vteřin zaujme a vytrhne ze 

zaběhnutého stereotypu. Další zajímavou marketingovou strategii, která 

může oslovit veřejnost, představuje guerilla marketing84. Skrývá v sobě 

potenciál, jak vytvořit zajímavou reklamu za málo peněz. Jedná se o 

marketing, který dosahuje cílů nekonvenčními metodami. U tohoto typu 

marketingu je třeba mít originální nápady a dostatek času na jeho 

realizaci.

                                                           
84

 Guerilla Marketing: Marketing Terms. Marketing Terms: The Digital Marketing 
Reference [online]. 2015 [cit. 2015-04-24]. Dostupné 
z: http://www.marketingterms.com/dictionary/guerilla_marketing/ 

http://www.marketingterms.com/dictionary/guerilla_marketing/
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5. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jaký byl a je mediální obraz 

organizace Junák – český skaut, z.s. a jak společnost smýšlí o organizaci na 

základě mediálního sdělení. Dosavadní marketingovou komunikaci a mediální 

obraz Junáka jsem zhodnotila pomocí dotazníků. Na základě výsledků pak bylo 

možné navrhnout, jaké komunikační aktivity by mohl Junák využít, aby se 

zlepšilo povědomí nejen o organizaci jako takové, ale aby byla vnímána 

veřejností v co nejlepším světle. 

První kapitola této práce se věnuje obecnému představení Junáka. Jedná se 

o organizaci, která sdružuje více jak 50 tisíc mladých lidí v České republice a 

není tedy divu, že oblasti organizační struktury a hospodaření je věnovaná 

velká část této kapitoly. Jedná se o velkou neziskovou organizaci, která značné 

množství finančních prostředků získává především formou dotací ze státního 

rozpočtu, příspěvků a grantů orgánů samosprávy, grantů nadací, účelových 

darů a příspěvků členů Junáka. Organizace klade důraz na systematickou 

administrativní činnost a transparentnost svých ekonomických i organizačních 

aktivit. 

Následující kapitola je zaměřena na marketingovou komunikaci Junáka. 

V dnešní době je propracovaná marketingová komunikace důležitým krokem 

k úspěchu každé firmy, proto jsem se rozhodla věnovat této kapitole relativně 

velkou část diplomové práce. Pozornost je zaměřena na specifika 

marketingového procesu a public relations. Velké množství zdrojů jsem čerpala 

z knihy Marketing neziskových organizací od Radima Bačuvčíka a webových 

stránek samotné organizace. Organizace je ve svých komunikačních aktivitách 

velmi aktivní a snaží se podněcovat nižší organizační jednotky k mediální 

činnosti na regionální úrovni. Organizaci mediálně zastupuje komunikační tým 

Junáka. Velkou měrou se na propagaci podílí Tiskové a distribuční centrum 

Junáka. Specializuje se na vydávání, distribuci, prodej knih, časopisů a různých 

propagačních materiálů. Organizace klade důraz na jednotnou propagaci 

Junáka, což je mnohdy velmi těžké, protože jednotlivé skautské oddíly jsou 

rozmístěny po celém území České republiky, takže je složité tuto jednotnost 
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udržet. Junák se nicméně snaží pomocí vydávání odborných publikací a 

seminářů tuto propagační jednotu vytvářet. 

Poslední část diplomové práce je věnována mediálnímu obrazu organizace. 

Aby bylo možné dostatečně zkoumat samotný mediální obraz, bylo nutné si 

především specifikovat, co to média jsou, jaký mají na nás vliv a shrnout si 

obecnou podstatu procesu sociální komunikace. Tyto modely a představy o 

fungování médií mi byly nápomocny při vytváření dotazníkového šetření. 

Jedním z důležitých pilířů pro lepší pochopení současného mediálního obrazu 

organizace je samotná historie Junáka, protože smýšlení lidí o sledovaném 

jevu je ovlivněno nejen osobní zkušeností, ale také informacemi získanými 

z historických pramenů. Mediální obraz organizace byl zjišťován pomocí již 

zmiňovaného dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 103 respondentů ve 

věku 25let a výš. Důvodem pro zvolení této věkové kategorie bylo, že věkově 

odpovídá lidem, kteří jsou, či mohou být potencionálními rodiči, a tedy ze svého 

pohledu mohou hodnotit, zda je skauting vhodný jako volnočasová aktivita 

jejich dětí. Pro účely své diplomové práce jsem si stanovila několik hypotéz a 

zjišťovala jejich platnost či neplatnost.  

 H1: Informace o Junáku jsou společností nejvíce vnímány z tištěných 

médií. 

 H2: Společnost na základě informací získaných z médií vnímá Junák 

pozitivně. 

 H3: Za mediálně nejvýraznější akci Junáka je považován projekt 

Betlémské světlo. 

Při hodnocení hypotéz z výsledků dotazníkového šetření byla hypotéza H1 

vyvrácena. Většina dotázaných vnímá největší množství informací o Junáku 

z médií vysílacích (rozhlas, televize).  Tento výsledek byl překvapivý hlavně 

z toho důvodu, že Junák klade důraz na působení nižších jednotek především 

na regionální média tištěná, ve kterých je největší pravděpodobnost zveřejnění 

informací o organizaci. Následující hypotézy H2 a H3 byly potvrzeny.  

 Díky tomuto dotazníkovému šetření jsme zjistili, že se Junák v posledních 

letech v médiích prezentoval v očích společnosti pozitivně a i přes některé 

mediální nepříjemnosti považuje veřejnost Junáka za organizaci, která je přínosná 
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pro společnost. Jedním z mnoha důležitých faktorů, proč je organizace 

považována za potřebnou, je její aktivní podíl na práci s mládeží, charitativních 

akcích a ekologických programech. Při hodnocení mediálního obrazu Junáka 

můžeme říct, že za jedno z tzv. zlatých období, kdy byla organizace vnímána 

nejpozitivněji, bylo období po druhé světové válce. 

V závěru této části diplomové práce jsem navrhla, jak by mohl Junák 

postupovat ve svých komunikačních aktivitách tak, aby jeho mediální obraz byl u 

veřejnosti co možná nejlepší a nejjasnější. Junák by měl zlepšit u veřejnosti 

povědomí o správných výrazech používaných pro označení organizace, aby 

nedocházelo k zbytečným nesrovnalostem. Další navrhovaná změna se pak týkala 

zaměření se na propagaci v síťových médiích, která podle respondentů 

dotazníkového šetření jsou nejvíce využívána pro každodenní informovanost. Za 

obohacující prvek pro propagaci Junáka považuji využití virálního a guerilla 

marketingu. 

Stanovené cíle této diplomové práce považuji za naplněné, a to jak 

z hlediska teoretických poznatků, tak i praktických. Doufám, že tato práce bude 

inspirací nejen pro samotný Junák, ale také pro další studenty, kteří by na základě 

této práce mohli zkoumat mediální obraz organizace podrobněji, neboť se jedná o 

rozsáhlé téma, které je možné rozšířit o další kapitoly a konkretizovat problém 

dopodrobna.  
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Seznam zkratek 

 

ČT                                  Česká televize 

H1                                  Hypotéza 1 

H2                                  Hypotéza 2 

H3                                  Hypotéza 3 

ISGF                              International Scout and Guide Fellowship 

KSČ                               Komunistická strana Československa 

MŠMT                             Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

SČM                               Svaz československé mládeže 

SSM                               Svaz socialistické mládeže 

ÚRJ                                Ústřední rada Junáka 

ÚV ČSM                         Ústřední výbor československého svazu mládeže 

WAGGGS                      World Association of Girl Guides and Girl Scout 

WOSM                           World Organization of the Scout Movement 

z.s                                  zapsaný spolek 
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Příloha č.1: Logo organizace Junák – český skaut, z.s. 

 

 

 

Zdroj: http://www.skaut.cz/novinky/aktu%C3%A1ln%C4%9B/skautky-skauti-

m%C4%9Bn%C3%AD-n%C3%A1zev-organizace-od-1-dubna-se-nov%C4%9B-stejn%C4%9B-

jako-p%C5%99ed-100-lety-j 

 

Příloha č. 2: Zakladatel českého skautingu Antonín Benjamín Svojsík 

 

  

 

Zdroj: http://www.strediskohrozen.cz/?q=node/41 

 

http://www.strediskohrozen.cz/?q=node/41


 

 
 

Příloha č. 3: Časopisy vydávané organizací Junák – český skaut, z.s. 

     

   

Zdroj: http://www.skaut.cz/skauting/casopisy 

 

Příloha č. 4: První československá a zároveň i první „skautská“ známka na 

světě z roku 1918 

 

Zdroj: http://czechfolks.com/plus/2012/04/08/miroslav-sigl-jedno-stoleti-ceskeho-skautingu/ 
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Příloha č. 5:  Tábor skautského oddílu Dívčí Trojka v létě 2014 v Dědově 

 

Zdroj: http://krtan.rajce.idnes.cz/Tabor/#IMG_4295.jpg 
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Příloha č. 6: Dotazníkové šetření 

DOTAZNÍK k diplomové práci na téma: 

Mediální obraz organizace Junák – český skaut, z.s. 

Vážení respondenti, 

         jmenuji se Barbora Urbišová a v současné době studuji obor 

Ekonomika a právo v žurnalistice na škole Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava. Svou diplomovou práci zpracovávám na téma Mediální 

obraz organizace Junák – český skaut, z.s.. Součástí této diplomové práce je i 

průzkum ve formě dotazníkového šetření, na základě kterého bych potvrdila, či 

vyvrátila své domněnky o mediálním obrazu organizace. 

Chtěla bych tímto požádat osoby starší 25ti let o jeho vyplnění, pokud 

možno podle skutečnosti. V případě uzavřených otázek zakroužkujte prosím 

pouze jednu odpověď. V případě otevřených otázek vepište prosím krátkou 

odpověď. 

Děkuji za Váš čas. 

1. Jste: 

a) Muž   b)  Žena 

 

2. Je Vám v rozmezí: 

a) 25 - 40 let   b)  41 a více 

 

3. Jaký typ masových médií nejčastěji využíváte pro každodenní informovanost? 

a) Média tištěná (noviny,časopisy) 

b) Média vysílací (rozhlas, televize) 

c) Média síťová (sociální sítě a ekvivalenty tištěných a vysílacích médií v prostředí 

internetu) 

 

4. Máte osobní zkušenost s organizací Junák, nebo znáte někoho, kdo tuto zkušenost 

má? 

a) Ano   b)  Ne 

 

5. Čím se podle Vás organizace zabývá, respektive co považujete za její hlavní náplň? 



 

 
 

6. Považujete Junák za organizaci, která je přínosná pro společnost? 

a) Ano    b) Spíše ano   c) Spíše ne   d)  Ne 

 

7. Uvědomujete si v poslední době nějakou akci, či kauzu v souvislosti s organizací 

Junák, o které se v poslední době v médiích psalo či mluvilo? 

a) Ano, jednalo se o ……………………………………………………….. 

b) Ano, ale neuvědomuji si, o čem konkrétně byla 

c) Ne 

 

8. V kterých typech médií jste se nejčastěji setkala/setkal s informacemi týkajících se 

Junáka? 

a) Média tištěná (noviny,časopisy) 

b) Média vysílací (rozhlas, televize) 

c) Média síťová (sociální sítě a ekvivalenty tištěných a vysílacích médií v prostředí 

internetu) 

 

9. V jakém smyslu se podle Vás o Junáku v médiích nejčastěji hovoří? 

a) V pozitivním smyslu 

b) Spíše pozitivním smyslu 

c) Spíše negativním smyslu 

d) V negativním smyslu 

 

10.  Jakou z níže uvedených akcí máte mediálně spojenou s Junákem? 

a) Projekt Betlémské světlo 

b) Velikonoční skautské kuřátko 

c) KAPKA – společně proti leukémii 

d) Jamboree 

e) Žádnou z uvedených 

 

11.  Dali byste na základě Vám dostupných informací své dítě do skautského oddílu? 

a) Ano   b) Spíše ano  c) Spíše ne  d) Ne 

 

 

  

 


