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Úvod  

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil zanalyzování konkurenční pozice střediska 

Junák - svaz skautů a skautek Vsetín (dále jen Junák). Důležitým faktorem pro tento výběr 

byla skutečnost, že se ve svém volném čase věnuji právě práci pro tuto neziskovou organizaci. 

Vedl jsem zde oddíl a nadále se v ní výrazně angažuji. Konkurenční pozice Junáka je 

analyzována v porovnání s jinou neziskovou organizací, kterou je ALCEDO - středisko 

volného času Vsetín (dále jen ALCEDO). Zde příležitostně pracuji jako instruktor 

pobytových programů pro mládež. Jelikož jsem již delší dobu aktivní v obou organizacích, 

mám o nich dobrý přehled a mohu je zasvěceně porovnat. Obě jsou podobného zaměření a 

působí ve Vsetíně, kde bydlím. Ale zatímco Junák v našem městě upadá, ALCEDU se daří 

dobře.  

Smyslem této práce je sesbírat data o středisku Junáka ve Vsetíně, získaná data 

porovnat vhodnou metodou s ALCEDEM, výsledky vyhodnotit a navrhnout kroky, vedoucí 

ke zlepšení situace Junáka. 

Vsetín je poměrně malé město a počet potencionálních členů je pro obě organizace 

značně omezen. Vysoký počet členů v jedné organizaci znamená nedostatek členů pro 

organizaci druhou. Každá z těchto organizací podniká jiné kroky pro získávání nových členů 

a jejich následné udržení. Za současného stavu se zdá, že ALCEDO je v tomto ohledu 

mnohem úspěšnější než Junák. Součástí práce je zjištění důvodu tohoto stavu a také nalezení 

vhodných opatření, která by mohl Junák v tomto směru provést. 

S tímto cílem jsem začal vybírat vhodnou metodu pro vzájemné srovnání obou 

organizací. Po důkladném zvážení jsem nakonec vybral metodu benchmarking. Za 

benchmarka, tedy organizaci, podle jejíž praxe se Junák může mnohému naučit a s kterou 

tudíž bude srovnán, jsem určil právě ALCEDO. Svým velmi podobným zaměřením, 

působením na stejném trhu, dostupností, ochotou se mnou spolupracovat, ale hlavně 

dosahováním podstatně lepších výsledků ve své činnosti, se jeví jako ideální 

benchmarkingový partner. 

K sesbírání informací jsem využil jak primární, tak sekundární zdroje. Primárními 

bylo mnou provedené dotazníkové šetření a interview, sekundárními interní dokumenty obou 

organizací a jejich internetové stránky. 
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1 Teoretická východiska výzkumu 

1.1  Neziskové organizace 

Převážně v posledním desetiletí se neziskový sektor začal výrazným způsobem 

rozvíjet. Za příčinu se považuje skutečnost, že neziskové organizace zefektivnily a rozšířily 

svou činnost, a lidé si více navykli využívat jejich služeb. Výsledkem byl nárůst neziskových 

organizací po celém světě, včetně České republiky. [1, 2] 

1.1.1 Typologie neziskových organizací 

Neziskové organizace samozřejmě nejsou všechny stejné. Je více možností, jak je 

můžeme členit a každý autor používá trochu jiné členění než ostatní. Za velmi dobré a 

výstižné považuji to, které lze nalézt v [3]. Následující řádky čerpají z tohoto zdroje a jedná se 

o členění podle pěti kritérií, kterými jsou kritéria zakladatele, globálního charakteru poslání, 

právně organizační normy, kritérium charakteristiky realizovaných činností a způsobu 

financování. 

Kritérium zakladatele jednoduše člení NO podle toho, kdo je založil. Jedná se o tyto tři 

možnosti: 

a) Organizace založené veřejnou správou (jako je třeba ministerstvo), nebo 

samosprávou (tou mohou být třeba obce či kraje). Těmto organizacím se říká 

veřejnoprávní organizace. 

b) Soukromoprávní organizace, založené soukromou fyzickou nebo právnickou 

osobou. 

c) Veřejnoprávní instituce, které vznikly za účelem výkonu určité veřejné služby. Tu 

musí dle zákona vykonávat za jasně stanovených podmínek. Příkladem je třeba 

veřejná vysoká škola. 

Kritérium globálního charakteru poslání dělí NO podle účelu, za kterým byly 

založeny. Podle toho rozlišujeme: 
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a) Organizace veřejně prospěšné, založené za účelem uspokojování potřeb široké 

veřejnosti. Těmi jsou nejrůznější vzdělávací, zdravotnické či ekologické 

organizace, charita atd. 

b) Organizace vzájemně prospěšné, založené za účelem podpory skupiny občanů či 

právnických osob, jež spojuje společný zájem. Může jít o zájmy profesní, ale i 

kulturní a další. V ČR jsou známými zástupci např. Česká lékařská komora, 

Komora auditorů ČR a spousta dalších. 

Kritérium právně organizační normy rozlišuje NO z hlediska zákonů, podle nichž byly 

založeny a kterými se řídí. Jsou to: 

a) „organizace založené podle zákonů č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla a č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

b) organizace založené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace, 

c) organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník a 

organizace s obdobným charakterem.“ 
1
 

Podle uvedených skutečností lze tedy popsat kritérium realizovaných činností (také 

uváděno jako oborové členění). Jedná se o znaky: 

a) společné pro veškeré neziskové organizace: 

• až na organizační složky jsou právnickými osobami, 

• nejsou založeny za účelem podnikání ani produkce zisku, 

• uspokojují potřeby občanů a skupin, 

• mohou získávat finanční prostředky z veřejných rozpočtů, 

b) společné pouze pro soukromé neziskové organizace: 

• mají ze zákona autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, 

• osoby se stávají členy výhradně dobrovolně, 

                                         
1 REKTOŘÍK, J. a kolektiv. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Dotisk. Praha: 

Ekopress, 2004. 177 s. ISBN 80-86119-41-6. Str. 41. 
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• vytvářejí skupiny sympatizantů. 

Kritérium financování rozděluje NO podle zdrojů jejich finančních příjmů. Mohou to 

být: 

a) Organizace financované z veřejného rozpočtu. 

b) Organizace financované z veřejného rozpočtu pouze částečně. Mají ze zákona 

právo na příspěvek od města, kraje apod. Jsou to např. příspěvkové organizace, 

politická hnutí nebo církve. 

c) Organizace financované z darů, sbírek, grantů a jiných zdrojů, přičemž za dar lze 

považovat jedině nenávratně poskytnuté finanční prostředky nepocházející 

z veřejných rozpočtů. [9] 

d) Organizace financované především z příjmů, které vyplývají z uskutečňování 

činností, jež jsou jejich základním posláním.  

1.1.2 Možnosti financování NO 

Poslední kritérium je přitom spjato s největšími starostmi neziskových organizací. Ty 

se totiž často potýkají s problémem nedostatku financí. Shromažďování majetku ani 

dosahování zisku sice nepatří k úkolům NO, ale materiální zázemí i celkový provoz 

organizace je závislý právě na dostatku finančních zdrojů. Díky nim lze značným způsobem 

rozšířit činnosti organizace a výrazně zvýšit úroveň jejích služeb. [4] 

Prvním krokem pro financování je rozhodnutí o rozpočtu. NO musí odhadnout příjmy 

a výdaje za daný rok a podle nich sestavit rozpočet, pro něhož pak bude hledat možné zdroje. 

[4] 

Může přitom využít financování z veřejných zdrojů, neveřejných zdrojů nebo získat 

prostředky samofinancováním. 

Financování z veřejných zdrojů znamená získávání finančních prostředků z veřejných 

rozpočtů. 

Financování z neveřejných zdrojů je zajištěno prostřednictvím [1]: 
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• individuálních dárců (tuzemských či zahraničních), 

• firemních dárců, 

• nadací (opět jak tuzemských tak zahraničních). 

Samofinancování spočívá v získávání finančních prostředků z [1]: 

• členských poplatků, 

• stanovení plateb za poskytované služby, 

• prodeje vlastního zboží, 

• pronajímání prostor, 

• využití nehmotného majetku, 

• vlastních finančních investic. 

Možností je tedy opravdu mnoho a je jen na konkrétní organizaci, kterou, nebo kterou 

jejich kombinaci, zvolí. Každá má své výhody i nevýhody, nicméně dle [2] u NO převažuje 

financování z veřejných rozpočtů. 

1.1.3 Občanská sdružení 

Vzhledem k tomu, že objektem práce je nezisková organizace v podobě občanského 

sdružení, věnuji několik řádků přiblížení této právní formy NO. „…občanské sdružení je 

sdružení fyzických či právnických osob za účelem realizace společného zájmu 

(nenáboženského, nepolitického, nepodnikatelského charakteru), které registruje ministerstvo 

vnitra.“ 2 Po registraci následuje složitá procedura, jejímž výsledkem zpravidla bývá úspěšné 

založení občanského sdružení. [1] 

Jeho další chod probíhá na základě vnitřních stanov, sestavených většinou za asistence 

a dopomoci právníka. Tyto stanovy jsou jak zakládacím, tak organizačním dokumentem, 

kterým je organizace povinna se řídit. Stanovy jednotlivých občanských sdružení se 

samozřejmě liší, ale existují povinné prvky, jež všechny musí obsahovat. Těmi jsou [1]: 

                                         
2 BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. 304 s. ISBN 

978-80-245-1650-9. Str. 41. 
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• název sdružení, 

• sídlo sdružení, 

• vytýčené cíle sdružení, 

• práva a povinnosti členů sdružení, 

• orgány sdružení a vše co se jich týče, 

• poučení o organizačních jednotkách (jsou-li zřizovány), 

• zásady hospodaření. 

Po sepsání stanov proběhne tzv. ustavující členská schůze, kde se rozhodne o tom, kdo 

jsou zakládající členové a o podmínkách, za jakých budou do sdružení přijímáni další 

členové. Nakonec jsou jmenovány statutární orgány. O ustavující členské schůzi musí být 

veden podrobný zápis s prezenční listinou. Stejné pravidla poté platí pro jakoukoliv schůzi, 

jež v organizaci proběhne. Kromě již zmíněné prezenční listiny musí zápisy ze schůzí povinně 

obsahovat ještě označení jednání, datum a hlavní body jednání, průběh hlasování o nich a 

rozhodnutí o jejich schválení nebo neschválení. Všechny zápisy se musí archivovat tak, aby 

byly v budoucnu snadno dohledatelné. [1] 

Tolik k teorii a konkrétní fungování, cíle a metody občanského sdružení Junák jsou 

dále rozepsány v kapitole č. 3. 

1.2  Benchmarking 

Tato ještě se rozvíjející metoda konkurenční analýzy funguje na základě srovnávání 

dvou (případně více) organizací. Jedna organizace si je vědoma nedostatků v určitých 

oblastech a vyhledá jinou organizaci, které velmi úspěšně vykonává podobné činnosti, tzv. 

benchmarka. V rámci dohody obou zúčastněných stran poté podrobně zkoumá, jakým 

způsobem benchmark dosahuje lepších výsledků. Na základě výsledků, získaných výzkumem 

u benchmarka, organizace navrhne a následně provede vlastní opatření, jež by měla vést 

k procesu zdokonalování. [5] 

Obecně jsou podniky zvyklé orientovat se na partnery, kteří jsou na trhu těmi 

největšími či nejznámějšími, ale přitom existuje mnoho malých podniků, působících například 
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na poli dodavatelů neobvyklých součástek nebo materiálu, které se dokázaly v konkurenčním 

prostředí výrazně prosadit a vydobýt si své místo na trhu. [10] 

Přitom je významným nástrojem pro mnoho oblastí podniku. Používá se především 

[11]: 

• jako nástroj zlepšování kvality služeb i produktů, 

• jako nástroj konkurenceschopnosti, 

• jako jedna ze základních technik pro zjišťování a vyhodnocování informací o 
nejnebezpečnějších potencionálních konkurentech společnosti, 

• umožňuje společnosti identifikovat příležitosti na trhu, 

• pomáhá určit tržní pozici společnosti, založenou na porovnání s konkurencí, 

• upevňuje pozici na trhu díky odlišení se od konkurenčních společností. 

1.2.1 Historie a současnost benchmarkingu 

Za vznik metody se dají považovat 70. léta minulého století. Podnik Xerox Corp. se 

v té době začal dostávat do potíží, když jeho dlouhé roky dominantní postavení na trhu rychle 

sláblo s novou konkurencí. Nakoupil tedy modely tiskáren všech nejúspěšnějších firem 

v oboru a podle jejich nejvýkonnějších částí sestavil tiskárnu vlastní. Postupně se firma opět 

dostala na přední místa trhu. 

Avšak nejen Xerox Corp., ale i jiné americké firmy nejrůznějších odvětví, začaly být 

z trhu brzy vytlačovány japonskými výrobky. Již nepomohlo prosté srovnání výroby. 

Americké firmy zjišťovaly, že jejich výrobní náklady jsou stejné jako prodejní ceny 

japonských výrobků. Tehdy proběhla vzájemná dohoda a vybraní pracovníci amerických 

podniků začali na omezené období pracovat v japonských továrnách a učit se jejich postupy a 

metody. 

Výsledek předčil očekávání a benchmarking se ujal nejen v Americe, ale začal se šířit 

také do dalších zemí jako efektivní metoda zlepšování svých operací. Z výrobních podniků se 

také brzy rozšířil do podniků nevýrobních. Dnes je znám v celém světě, byť v mnoha zemích 

ještě není příliš běžný. Jednou z těchto zemí je i Česká republika. Asi 10% podniků v ČR 

benchmarkingu využívá, zbytek stěží ví, o co se jedná. [6] 
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Podle toho vypadá i literatura k tomuto tématu. Zpočátku jsem měl obavy, že snad ani 

nebudu mít z čeho čerpat vědomosti, ale k mému štěstí vyšla letos k začátku roku česká kniha, 

jež tuto metodu komplexně a s příklady popisuje. Je jí [7] a následující podkapitola vychází 

právě z jejího textu. Ostatní knihy se o metodě benchmarkingu většinou pouze zmíní, 

v lepším případě jejich autoři použijí pouze stručnou charakteristiku benchmarkingu 

v souvislosti s jinou problematikou, kterou se ve své knize zabývají. Jediný dřívější mnou 

nalezený komplexní zdroj byl z roku 1993, což je již značně staré datum. I z toho je jasně 

patrné, že v České republice benchmarking teprve hledá své místo. 

1.2.2 Typy benchmarkingu 

Podle charakteru zkoumání můžeme benchmarking rozlišovat na několik typů, které 

budou přiblíženy v následujících odstavcích. 

Výkonový benchmarking je nejtypičtější pro srovnávání různých podniků, vyrábějících 

stejné produkty nebo poskytujících stejné služby. Jedná se tedy o přímou konkurenci, což 

s sebou také nese velkou překážku. Firmy jsou pak málokdy ochotny poskytnout o sobě 

konkurentovi potřebné údaje. 

Funkcionální benchmarking, jak napovídá název, je zaměřen na porovnávání jedné 

nebo více funkcí určitých organizací. Je využíván hlavně u neziskových organizací a u 

poskytovatelů služeb nehmotného charakteru. Výhodou je, že pro srovnání stejných funkcí 

můžeme využít i organizaci, která nemusí být náš přímý konkurent, a můžeme opravdu najít 

úplnou špičku, od níž se lze učit. Nevýhodou jsou zvýšené finanční výdaje, protože spousta 

těchto organizací si za zapojení do benchmarkingových aktivit nechává platit. 

Procesní (generický) benchmarking porovnává pouze jednotlivé procesy organizací, 

přičemž se zaměřuje na přístupy k vykonávání určitých činností. Je považován za nejlepší typ 

benchmarkingu, protože u něj lze nejsnáze rozpoznat opravdový základ problému. 

Externí benchmarking znamená srovnání organizace s benchmarkem, který je zde 

představován jinou společností. Pro malé a střední firmy je to většinou jediná možnost.  

Interní benchmarking srovnává dvě organizační jednotky v rámci jedné společnosti. 

Tento typ benchmarkingu mohou využít velké společnosti s mnoha divizemi, provozními 

jednotkami atp.  
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1.2.3 Fáze benchmarkingu 

Ať už je vybrán kterýkoliv typ benchmarkingu, jsou při jeho realizaci doporučovány 

určité postupy. Na těchto řádcích budou přiblíženy činnosti, které jsou typické pro jednotlivé 

fáze, na něž se benchmarking v odborných literaturách většinou rozkládá. Text čerpá z [7] a 

každá subkapitola je věnována jedné etapě a jejím hlavním činnostem. 

1.2.3.1  Fáze iniciační 

Prvním krokem je samotné rozhodnutí o provedení benchmarkingu. Organizace musí 

zvážit, jestli je opravdu připravena na změny a jestli je opravdu v takovém stavu, že změny 

potřebuje. Benchmarking bývá totiž časově i finančně nákladnou záležitostí. 

Dalšími kroky je představení benchmarkingu lidem, kteří do něj budou ve větší či 

menší míře zasahovat a následné seznámení celého podniku s benchmarkingovým projektem. 

Jedná se především o vyzdvižení pozitivních dopadů, jež realizace benchmarkingu bude na 

podnik mít. 

Poté je na organizaci, aby zvolila vhodný typ benchmarkingu a etapy jeho realizace. 

Vzhledem k tomu, že je tato metoda ještě ve vývoji, je také možné vymyslet vlastní postupy a 

kritéria, nastavená tak, aby se dala na obě organizace snadno aplikovat. 

1.2.3.2  Fáze plánovací 

Po iniciační fázi přichází čas na zvolení objektu pro benchmarking. Tím může být 

jakákoliv charakteristika činností či procesů organizace, splňující základní předpoklad; dají se 

považovat za slabou stránku organizace a je žádoucí jejich zlepšení. 

Následuje výběr a výcvik týmu, který bude mít benchmarkingový projekt na starost. 

Ten po výcviku začne zjišťovat vlastní výkonnost objektu benchmarkingu v organizaci. 

Až nyní lze vybírat samotného partnera pro porovnávání. Je na zvážení, jestli se 

vybere organizace, jež je v objektu benchmarkingu absolutní špička nebo jakákoliv jiná, která 

zde dosahuje lepších výsledků než my. Takovouto organizací může být i přímý konkurent. 

Záleží na mnoha faktorech, od vzdálenosti partnera až po jeho ochotu zapojit se do projektu. 
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Po úspěšném výběru je třeba uzavřít smlouvu o průběhu benchmarkingu. V ní se musí 

určit vše podstatné. Metody a postupy, podle nichž se budou od benchmarka získávat 

informace, dokumenty a údaje, jež budou benchmarkem poskytnuty, termín, kdy bude projekt 

probíhat a řada dalších podmínek a pravidel. 

Když je dohoda podepsána, může benchmarkingový tým přejít k vlastnímu sběru dat 

od partnera. 

1.2.3.3  Fáze analytická 

Jakmile jsou sesbírána všechna potřebná data, dochází k jejich vyhodnocení. Některá 

data mohou být vyhodnocena docela jednoduše, u některých, hlavně kvalitativních, je 

vyhodnocení složitější. Známou metodou je využití tzv. benchmarkingových indexů. 

Společnosti, jež s nimi pracují, si chrání jejich tajemství a poskytují srovnání na jejich 

principu jiným společnostem za finanční kompenzaci. V ČR fungoval tzv. Český 

benchmarkingový index, provozovaný na internetových stránkách společnosti CzechInvest, 

který však v současnosti není funkční. Firmy vyplnily dotazníky a následně byly vyplněné 

hodnoty porovnány s ostatními firmami v databázi. Pokud organizace nevyužijí uvedených 

indexů, mohou si vytvořit vlastní způsoby hodnocení dat. 

Souvisejícím krokem je analýza příčin existence rozdílů ve výkonnosti. Rozdíly totiž 

mohou být způsobeny faktory, jež jedna z organizací nemá možnost ovlivnit, jako je různá 

legislativa, stanovy, prostředí a spousta jiných aspektů. Má samozřejmě smysl zlepšovat jen ty 

objekty benchmarkingu, které organizace dokáže zcela ovlivnit. 

1.2.3.4  Fáze integrační 

Po vyhodnocení a srovnání všech dat jsou výsledky diskutovány s vrcholovým 

vedením organizace a na jejich základě organizace promyslí opatření, vedoucí ke zlepšování 

v objektech benchmarkingu. Vychází přitom právě z „učení se“ od benchmarka a přibližování 

se jeho technikám, nebo zvolí jejich úplné přebrání. 
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1.2.3.5  Fáze realizační 

Pravděpodobně nejsložitější část celého benchmarkingového projektu, o které by se 

dalo popsat i několik stran. Pro tuto fázi vlastně probíhal celý benchmarkingový projekt. Je to 

fáze realizace vrcholným vedením schválených změn a kroků, které je třeba provést pro 

zlepšení situace v oblastech, které byly objekty benchmarkingového projektu. Tato fáze však 

ze zřejmých důvodů nemůže být obsahem bakalářské práce. 
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2 Charakteristika organizace Junák 

2.1  Mezinárodní skauting 

Za zakladatele skautského hnutí se považuje Robert Baden-Powell. Díky němu hnutí 

roku 1907 ve Velké Británii vzniklo a poté se začalo rychle šířit Evropou. Záhy proniklo i na 

jiné kontinenty a dnes skauting neexistuje pouze v Číně, Severní Koreji, Kubě, Andoře, Laosu 

a Barmě. Je tedy rozšířen po celém světě a má přes 40 milionů registrovaných členů.[12] 

V roce 2007 slavilo skautské hnutí sto let své existence. Je vidět, že hnutí se dokázalo 

přizpůsobit novým požadavkům mládeže, které každá doba přináší, a stále zůstává pro mladé 

lidi atraktivní. Nebo tak tomu spíše bylo. V mnoha zemích, včetně České republiky, je 

skautské hnutí opravdu vybojované a vyvzdorované. Prošlo mnohými krizemi a nejednou 

bylo zcela zakázáno. Přes to všechno je tu více než sto let. V posledních letech však 

celosvětově stagnují počty členů. Pokud se hnutí nedokáže přizpůsobit době, potřebám a 

očekáváním mladých lidí i jejich rodičů, může se stát, že osudným mu nebudou nepřátelsky 

naladěné režimy ani zákaz činnosti, ale pouze nezájem lidí, pro něž je určen. [21] 

2.1.1  Skauting v ČR 

V České republice bylo skautské hnutí založeno roku 1911 profesorem A. B. 

Svojsíkem. Aby se název odlišil od celosvětového pojmu skaut (od slova scout - zvěd, 

průzkumník), začalo se skautské hnutí na území Československa označovat slovem Junák. 

Toto hnutí bylo zrušeno za druhé světové války a poté znovu s nástupem komunismu. 

S krátkým mezidobím po roce 1968 byl skauting v Československu obnoven znovu až roku 

1989, a s rozdělením Československa vznikl název, který se u nás používá dodnes. Junák - 

svaz skautů a skautek ČR. [13] 

 „Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské 

sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, 

náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.“ 3 

                                         
3 Stanovy Junáka- svazu skautů a skautek. Str. 1. 
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Všechny jednotky Junáka (rozepsány níže) se řídí nejen Stanovami Junáka, 

usneseními Valných sněmů Junáka, řády a směrnicemi Junáka, ale také stanovami WOSM a 

WAGGGS a závaznými usneseními jejich orgánů. [20] 

Za roky české existence touto organizací prošlo na půl milionu lidí, včetně spousty 

známých a význačných osobností. Například Vsetínským střediskem prošel za svých mladých 

let bývalý premiér Mirek Topolánek. K dnešnímu roku je v Junáku zaregistrováno na 45 tisíc 

osob, což z Junáka dělá největší výchovnou organizaci v ČR. Svými aktivitami a přístupu jak 

k lidem, tak k přírodě si získal dobrou pověst a povědomí široké veřejnosti. [14] 

2.2  Poslání Junáka 

„Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, 

mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život 

připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému 

společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, 

lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.“ 4 

Tento text, obsažený ve Stanovách Junáka, vystihuje poslání celé organizace. Dítě 

přijde většinou do oddílu v mladém věku, kdy je ještě velmi snadno ovlivnitelné, a právě 

Junák, skrze vedoucího a starší členy, se snaží, aby z něj vyrostl co nejlepší člověk, ať už po 

fyzické či duševní stránce. Snaží se rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, stejně jako jej učí 

dovednostem novým, s cílem udělat z dítěte postupem času silnou osobnost. Osobnost 

samostatnou a s velkým smyslem pro odpovědnost. 

S tím vším se dítě setkává již od počátku svého působení ve skautském hnutí, a odráží 

se to i v první věci, kterou musí splnit, aby se stal jeho řádným členem - skautském slibu. Aby 

k němu došel, musí projít tzv. nováčkovskou zkouškou. Zde je učen samostatnosti a 

ve vyšších stupních zkoušky se připravuje na zodpovědnost, kterou bude později v oddíle 

zatížen. 

Závěrem je k tomuto tématu třeba říci, že zákon i slib, který všichni členové složí a 

podle něhož by se měli celý svůj život řídit, slouží dětem při jejich poznávání „cesty“, po níž 

se v životě budou ubírat. Ta skautská je jednou z možností a právě skrze zákon a slib se s ní 

                                         
4 Stanovy Junáka- svazu skautů a skautek. Str. 1. 
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mohou seznámit. Poté už je všechno na nich a na zákonu ani slibu nezáleží. Skauting totiž 

není o žádných psaných pravidlech; je to styl života. Je to způsob smýšlení o věcech a lidech 

kolem nás, o tom, jak se chovám a jestli mi to přijde správné. Skautské ideály se nemohou 

dodržovat s přemáháním. Člověk je v sobě musí cítit a musí sám vědět, že „nechodí do 

Junáka“, ale že je Junák. 

2.3  Metoda výchovy organizace Junák 

Učení ve skautském hnutí začíná pozvolně a je přiměřené věku. Nejprve se dítě učí 

sociálním kontaktům a praktickým dovednostem do života. Tento proces probíhá na úrovni 

„vlčat“ a „světlušek“ (věk 6-10 let) a jeho součástí je např. umět vzorově krájet chleba, přišít 

knoflík, pečovat o svůj zevnějšek, znát symboly státu jako je vlajka, hymna apod., znát 

základní telefonní čísla (telefony rodičů, sourozenců, hasiči, policie, záchranná služba). Cílem 

je zde naučit dítě samostatnosti v základních věcech a vštípit mu základní znalosti jak o 

skautingu, tak o státu, ve kterém žije. 

Další úroveň dítě čeká ve věku 11-15 let. V tomto období dokazuje, že již není 

nejmenší, tedy vlče či světluška, ale patří už mezi „starší“ děti a stává se opravdovým 

plnohodnotným členem skautského hnutí - skautem nebo skautkou. Jako důkaz je před něj 

znovu postavena série zkoušek, které je třeba vykonat. Předpokládá se, že na této úrovni je již 

dítě samostatné. Dítě také přestává být víceméně pasivním členem oddílu a rodiny, ale začíná 

se aktivně podílet na jejich chodu. Tímto krokem se z výchovy k pouhé samostatnosti začíná 

přecházet k výchově k zodpovědnosti. Dítě se nestará už jen samo o sebe, ale i o jiné. Tento 

proces je v horní hranici věku (tedy kolem věku patnácti let, v řadě případů v praxi však i 

dříve) dovršen tím, že dítě převezme celou družinu (viz kapitola 2.5.1). Je zodpovědné za její 

fungování, členy i za program jejích schůzek. Člen již proniká výrazným způsobem do vedení 

celého oddílu a učí se opravdové zodpovědnosti. 

 



 

 

15 

 

2.4  Organizační struktura Junáka 

„Sídlem Junáka je Praha, Senovážné náměstí 24, 116 47, působnost se vztahuje na 

Českou republiku, jednací řeč je česká, správní období je shodné s kalendářním rokem.“ 
5 

Tolik k základním údajům o hnutí na území ČR. Dále je potřeba strukturovat hnutí na 

menší celky, které jsou podrobněji popsány v následujícím textu. 

 Jsou to: 

• zvláštní organizační jednotky 

• vyšší organizační jednotky 

• základní organizační jednotky 

 

 Zvláštní organizační jednotky se vyznačují tím, že již nesdružují žádné další OJ, 

fungují samostatně mimo organizační strukturu Junáka, a jsou určeny k zajišťování předem 

stanovené funkce. Takovouto jednotkou je například Hlavní kapitanát vodních skautů, Klub 

skautských sběratelů nebo Tiskové a distribuční centrum Junáka. 

Vyšší organizační jednotky (VOJ) mají název organizace „Junák - svaz skautů a 

skautek ČR“ a přídavek kraje nebo okresu, ve kterém působí. Jsou řízeny svými orgány, 

kterými je Sněm VOJ, Rada VOJ, Revizní komise VOJ a předseda Rady VOJ, který je 

zároveň statutárním orgánem VOJ (má stejné pravomoce jako statutární orgán střediska, viz 

níže). Jejich hlavním úkolem je sdružovat několik základních organizačních jednotek, 

kontrolovat jejich činnost a všemožně je podporovat. To vše se děje pomocí sněmů a 

okresních či krajských rad. 

Základní organizační jednotky (ZOJ) mají název organizace „Junák - svaz skautů a 

skautek ČR“ a přídavek „středisko“ nebo „přístav“ (pokud se jedná o ZOJ vodních skautů) a 

vlastním označením či číslem ZOJ. Řídících orgánů není zdaleka tolik jako u VOJ a jejich 

působení se týká pouze několika oddílů. Středisko nebo přístavy totiž sdružují určitý počet 

oddílů a jejich hlavním zájmem je podporovat tyto oddíly a vytvářet jim zázemí. Takovouto 

                                         
5 Stanovy Junáka- svazu skautů a skautek. Str. 1. 
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základní organizační jednotkou je i Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín 

723.01, což je ZOJ, na níž je zaměřena má bakalářská práce.  

2.5  Středisko Vsetín 723.01 

Středisko Vsetín 723.01 (dále jen středisko) je občanské sdružení, které sídlí ve vlastní 

budově ve městě Vsetín. Tato slouží jako základna pro činnost většiny oddílů a je situována 

v městské části Rybníky, přímo proti budově organizace Alcedo - středisko volného času 

Vsetín, jež bude pro účely mé práce vybraným benchmarkingovým partnerem. Z ostatních 

stran je budova střediska obklopena rodinnými domy, což není ideální, protože je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost hluku, kterému se ovšem při práci s dětmi lze jen těžko 

vyvarovat. Budova je třípatrová. V každém patře je několik místností, sloužících jako 

klubovny pro oddíly, dole má budova rozlehlý sklep, sloužící jako skladiště společného 

vybavení, a nahoře obrovskou půdu, kde mají uskladněnu většinu svých věcí jednotlivé 

oddíly. Součástí pozemku je také menší zahrada, na níž je jen několik dřevin a ostatní travnatá 

plocha slouží k různým aktivitám oddílů na schůzkách. Budova není v současnosti v dobrém 

stavu, protože již třetím rokem není obsazeno místo stálého střediskového správce. Dalším 

velkým problémem je špatně udržovaná zahrada, která nejen znemožňuje oddílům využívat ji 

pro svůj program, ale vadí také sousedům. 

Středisko sdružuje již několik let devět oddílů. Je jimi šest dětských oddílů přímo ve 

Vsetíně, jeden v Kateřinicích, což je obec poblíž Vsetína, a dva kluby oldskautů. Oldskauti se 

řadí mezi aktivní členy skautského hnutí, ale vzhledem ke svému věku (většinou se uvádí nad 

25 let, i když žádný oficiálně stanovený věk není) a malému počtu nefungují jako běžný oddíl. 

 Celé středisko v roce 2010 tvořilo 166 registrovaných členů. Závažným problémem se 

stává skutečnost, že počet registrovaných členů se dlouhodobě snižuje. Samotné porovnání 

předchozích šesti let, sestavené do následujícího grafu, jednoznačně ukazuje klesající tendenci 

počtu členů.  
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Graf 2.1: Členská základna Junáka v letech 2005 - 2010 (zdroj: vlastní). 

2.5.1 Fungování oddílů na středisku 

Tendence snižování počtu členů, zobrazena v grafu, je způsobena nejen klesajícím 

zájmem o skauting obecně, ale také citelným nedostatkem osob, které by na středisku 

vykonávaly činnost vedoucích oddílů.  

Pro lepší pochopení celkové situace střediska je vhodné přiblížit fungování oddílů, jež 

na středisku působí. Jsou totiž základními stavebními kameny, na nichž středisko stojí, a kvůli 

nimž bylo koneckonců vůbec založeno. Podle Stanov Junáka musí každý oddíl spadat pod 

nějaké středisko. 

Skautské oddíly mají své číselné označení, obsahující přídavné jméno podle pohlaví 

členů (chlapecký, dívčí, koedukovaný), případně i další slovní dodatek k tomuto názvu. 

Například 4. chlapecký oddíl Lvíčata. Oddíly mohou být různě velké, je určena jen spodní 

hranice 11 členů. 

Oddíly se dále dělí na družiny. To jsou skupiny několika dětí, které se během roku 

schází jednou týdně, ve stejný den i čas. Většinou se sestava družin rok co rok mění a děti si 

vybírají tu družinu, na jejíž schůzku mohou bez problémů docházet (časově, vhodným dnem). 

Dále jsou schůzky oddílové, kde se sejde celý oddíl. Každý oddíl má tyto schůzky nastaveny 

jinak, nicméně většinou se tak děje jednou za čtrnáct dnů, případně jednou za týden. 
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Družinu vede tzv. „rádce“. Je to jedno z dětí, ale nemusí být nutně to nejstarší. 

Rozhoduje vůdce, koho pověří vedením družin. Rádce zodpovídá za družinu ve všech 

směrech. Chystá její program na družinových schůzkách, zodpovídá za členy na oddílových 

akcích a vůdce skrz něj komunikuje s družinou. V praxi se jedná o nejnáročnější činnost 

v oddíle, jelikož se děti do této funkce mohou dostat v relativně mladém věku a nemusí 

zvládnout zodpovědnost, jež je na ně najednou naložena. To je také důvod, proč nejvíce dětí 

odchází z oddílu právě v okamžiku, kdy se mají stát rádci. Uvědomí si, že léta kdy se jen 

účastnili programu a bavili se, skončila a nastává čas, kdy sami budou program sestavovat a 

budou zodpovědní za své (mladší) kamarády. 

Kolem patnáctého roku života děti přecházejí mezi starší členy oddílu, tzv. „rovery“. 

Roveři v oddílu pomáhají vůdci s chystáním programu, organizací výprav atp. Dělají vlastně 

všechno, co je potřeba. Na druhou stranu si program již tvoří většinou sami. 

Oddíl vede vůdce a jeho zástupce. Vůdcem oddílu může být jen ten, kdo má 

vůdcovské zkoušky a zástupcem vůdce jen ten, kdo má splněny zkoušky čekatelské. Jedná se 

o velmi náročnou a zodpovědnou činnost. Praxe je taková, že se středisko dlouhodobě potýká 

s nedostatkem oddílových vůdců i jejich zástupců. 

V oddílu působí oddílová rada. Je to nepravidelné setkání vůdce, jeho zástupce, 

roverů a někdy i rádců a jiných členů, pokud se aktivně podílejí na vedení oddílu. Schází se 

vždy, když je třeba projednat jakoukoliv důležitou věc, týkající se chodu celého oddílu. 

2.5.2 Organizace střediska 

Na středisku působí středisková rada, jež se schází jednou za měsíc. Je tvořena 

zástupci každého oddílu působícího na středisku, vyjma již výše zmíněných dvou 

oldskautských klubů. Většinou se střediskové rady účastní jeden zástupce oddílu, ale každý 

oddíl má v hlasování k dispozici 3 hlasy. Rozhodování rady probíhá právě hlasováním. Bod 

rady se přijme, pokud pro něj hlasovala více než polovina zúčastněných.  

Zvláštním orgánem je vůdce střediska. Je volen radou, a jakožto statutární orgán může 

jednat a rozhodovat za celé středisko, aniž by potřeboval svolení rady.  
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2.5.3 Stávající situace na středisku 

Velkým problémem je, že Vsetínské středisko neplní dostatečným způsobem svou 

základní funkci. Tou by mělo být vytváření zázemí pro jednotlivé oddíly v něm a jejich 

všemožná podpora. To se však neděje. Středisko klade hlavní důraz na to, jak vypadá v očích 

veřejnosti jako celek a na svoji finanční situaci. Přestože jsou i tyto aspekty důležité, není 

možno je výrazně preferovat před již zmíněnou podporou fungování oddílů. Dlouhodobou 

praxí střediska je, že veškeré problémy, ať již jsou rázu technického, organizačního či 

finančního, si musí oddíly řešit samy, s minimální střediskovou podporou či častěji zcela bez 

ní.    

Jako nezisková organizace má středisko poměrně omezený rozpočet a bohužel jsou v 

něm zvýhodňovány oba oddíly vlčat a světlušek (členové nejnižšího věku). Na ostatní oddíly 

již finanční prostředky většinou nezbývají. 

Dalším faktorem, ovlivňujícím situaci oddílů a tím i střediska jako takového je, že tak 

jako středisko dostatečně nepodporuje oddíly, tak oddíly nedokáží spolupracovat mezi sebou. 

Dříve byly oddíly daleko silnější a měly dostatek starších členů, což samo o sobě podstatně 

snižovalo množství problémových situací, do kterých se oddíl mohl dostat. Dnes je situace 

úplně jiná, ale soupeření mezi oddíly zůstalo. Významně se snížily počty dětí v oddílech i 

členů, kteří by pro oddíl byli ochotni pracovat. Sami vůdci mají dost problémů s vlastním 

oddílem, než aby byli ochotni pomáhat ještě oddílu jinému. Navíc jsou dva oddíly 

s nejmladšími dětmi střediskem zvýhodňovány, což vytváří pocit nespravedlnosti a klade 

další bariéru možné spolupráci.  

Výsledkem jsou finanční problémy oddílů, klesající počty dětí v nich, horšící se 

postavení organizace v očích veřejnosti a středisko, jež s tím nehodlá nic dělat. 

 Určitou šancí na zlepšení je skutečnost, že v lednu 2010 se po devíti letech změnil 

vůdce střediska. Nový vůdce se více opírá o rozhodování střediskové rady a je více přístupný 

případným změnám, které by mohly přinést zlepšení popsané situace. 
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2.6  Analýza konkurence 

Vzhledem k tématu práce je třeba rozepsat i situaci konkurence, s níž středisko musí 

počítat. 

Konkurenční prostředí tvoří samozřejmě další organizace podobného typu (sportovní, 

společenské apod.), ale stále více jsou velkou konkurencí počítače a zejména trávení času dětí 

a mládeže v pouličních partách, kde hledají zábavu a východisko z nudy. Tento styl života je 

velmi nebezpečný jak pro jedince, tak pro společnost, protože jejich aktivity často vedou ke 

kriminalitě, alkoholu, drogám apod. Přitom nejen Junáku, ale i jiným organizacím podobného 

zaměření se poslední dobou daří stále méně vítězit nad tímto nekontrolovaným trávením 

volného času mládeže. 

V rámci různých organizací, které oslovují děti a jejich rodiče, zastávají tradičně velmi 

silnou pozici organizace sportovní. Je to dáno do jisté míry snahou rodičů připravit děti na 

případnou sportovní kariéru v některém z komerčně úspěšných sportů, jako fotbal, hokej, 

tenis apod. Poněkud slabší, i když stále velmi významnou pozici mají organizace se 

specializovaným zaměřením uměleckým.  

V rámci města Vsetína působí organizace, která svým zaměřením na volnočasové 

aktivity dětí a mládeže úspěšně působí v oblasti poskytování služeb dětem, mládeži i jejich 

rodičům. Jedná se o ALCEDO – středisko volného času Vsetín.  

 

2.6.1 ALCEDO - středisko volného času Vsetín 

ALCEDO - středisko volného času Vsetín (dále jen ALCEDO) je organizace, jež má 

za cíl podchytit volnočasové aktivity dětí a mládeže a svou činností rovněž omezovat rizika 

negativních vlivů, kterým bývají děti a mládež vystaveny. Tato organizace se dá směle 

označit za přímého konkurenta Junáka, protože stejně jako Junák oslovuje jak přímo děti, tak i 

jejich rodiče, a to především ty, kteří volný čas dětí ještě nevyplnili jinými nabízenými 

kroužky a aktivitami. Tuto organizaci jsem si vybral jako partnera pro benchmarking, a to z 

důvodů, které jsem již popsal v úvodu této práce. 
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ALCEDO rovněž sídlí ve městě Vsetín, v městské části Rybníky, dokonce přímo 

naproti budovy Junáka. Disponuje budovou o dvou patrech, ovšem s daleko větší rozlohou 

než jakou má středisko. Uvnitř nejsou jen malé místnosti, jak je tomu v budově střediska, ale 

také daleko větší, používané jako tělocvičny, případně využité pro stolní tenis a jiné herní 

aktivity. 

ALCEDO je příspěvková organizace, založená přímo městem Vsetínem. Z toho také 

vyplývá spousta jejích výhod, jako je přímá podpora města a velký prostor v rámci městských 

akcí, kde se ALCEDO může prezentovat. Má také mnoho partnerů, kterým pomáhá 

s organizací nejrůznějších kulturních akcí, na nichž se pak rovněž může zviditelnit. 

ALCEDO se prezentuje jako oranizace, jež nabízí služby v oblasti zájmového 

vzdělávání a volného času jeho členům, veřejnosti a školským zařízením. V tomto procesu 

pak hrají hlavní úlohu lidé, vztahy a příroda. [15] 

Během roku poskytuje možnost členství v několika kroužcích, fungujících na podobné 

bázi jako junácké oddíly, od jara do podzimu nabízí školám pobytové programy a v létě 

pořádá tábory jak pro své členy, tak pro širokou veřejnost. 

Organizační struktura je složitější než v Junáku, ale velmi dobře funguje a lidé 

zodpovědní za určité činnosti nad nimi mají opravdu dohled. Kromě ředitele, jeho zástupce a 

ekonomické pracovnice má ALCEDO devět interních zaměstnanců. Každý z nich má na 

starosti určitou činnost - od přidělování práce a koordinaci externích pracovníků, až po 

obhospodařování a vydávání materiálu ze skladu. Mohou vést i několik kroužků, zbytek 

vedou externí pracovníci, kteří jsou najímáni na určitou časovou dobu. 

Dá se nalézt dost rozdílů mezi Junákem a ALCEDEM, ale každopádně platí, že jejich 

zaměření je podobné - i když ALCEDO má větší rozpětí nabízených služeb a má k dispozici 

větší finanční zdroje - a v malém městě, jako je Vsetín, znamená velký nárůst dětí v jedné 

z těchto organizací existenční problémy té druhé. 
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3 Metodika výzkumu 

Následující kapitola čerpá z textu knihy [8]. 

3.1  Přípravná etapa 

3.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

Jak již bylo rozepsáno výše, v posledních letech se Vsetínské středisko potýká 

s výrazným úbytkem členské základny a začíná mít existenční problémy. V městě působící 

konkurenční organizace ALCEDO však v tomto ohledu žádné kritické problémy nepociťuje. 

Z logiky věci tedy vyplývá, že problém není v trhu, ale v organizaci. Cílem této práce je tedy 

analýza konkurenční pozice Junáka vzhledem k ALCEDU, jež bude provedena pomocí 

metody benchmarking. 

Nejdůležitějšími úkoly bude identifikace zásadních nedostatků organizace Junák, které 

způsobují nezájem potencionálních zákazníků o organizaci. Výzkum se zaměří jak na 

nedostatek zájmu dětí navštěvovat Junák dlouhodobě, tak na nezájem rodičů, kteří většinou 

Junák nepovažují za dostatečně zajímavou a atraktivní alternativu trávení volného času svých 

dětí. 

3.1.2 Obsah výzkumu 

Výrazným specifikem při poskytování služby organizací Junák je skutečnost, že 

přímým spotřebitelem jsou děti, které nejsou zletilé, a jejich rozhodování je podstatným 

způsobem ovlivňováno jejich rodiči. Tudíž je nutno zaměřit na rodiče komunikační aktivity, a 

to ještě více než na samotné děti. Pomocí dotazníkového šetření zjistím, jakou formu oslovení 

sami považují za nejvhodnější a jak by si představovali chod organizace, aby v ni měli důvěru 

a byli motivováni své děti do ní posílat. 

K realizaci výzkumu bude též nutné provést interview s vedoucími oddílů Junáka, 

protože tito mají nejobjektivnější pohled na stávající situaci na středisku. 
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Výsledky dotazníkového šetření poslouží jako podklad pro určení vhodných objektů 

benchmarkingu, a společně s výsledky interview poslouží také jako zdroj primárních dat pro 

mnou následně provedený benchmarkingový projekt mezi organizacemi Junák a ALCEDO. 

3.1.3 Specifika výzkumu 

Tento projekt je však realizován v rámci bakalářské práce a to samo o sobě přináší 

řadu omezení. Kvůli nim nelze dodržet zcela standardní postup, který je rozepsán v kapitole 1. 

Předně je to způsobeno faktem, že ani jedna z organizací neprojevila snahu o realizaci 

benchmarkingu. Neexistuje tedy žádná dohoda mezi oběma organizacemi. Jejich vedení 

pouze souhlasilo, že mi budou k dispozici jakákoliv data, jež budu potřebovat, a že je mohu 

srovnávat s druhou organizací, načež si obě strany vyžádaly výsledky výzkumu. Rovněž 

neexistuje žádný benchmarkingový tým, jež by projekt zpracoval, tudíž je veškerý postup a 

také veškerá rozhodnutí pouze na mém vlastním posouzení. 

Celá práce se tedy bude řídit kroky, které jsou standardně uplatňovány a rozepsány 

v kapitole 1, ale za podmínek, jež jsou při jejich realizaci v rámci bakalářské práce možné. 

3.1.4 Zdroje výzkumu 

Při výzkumu se bude pracovat s primárními i sekundárními daty. Data primární budou 

zjištěna dotazníkovým šetřením a interview s vedoucími oddílů Junák, data sekundární ze 

studia interních materiálů a internetových stránek organizací Junák a ALCEDO. 

3.1.5 Způsob sběru dat 

Primární data budou zjišťována metodou písemného dotazování pomocí dvou typů 

dotazníků. Každý typ je určen jedné organizaci a oba jsou přiloženy na konci práce 

jako Příloha č. 1 a Příloha č. 2. Základním souborem budou rodiče dětí, které navštěvují 

organizaci Junák nebo ALCEDO. Dotazníky budou po dětech posílány rodičům a stejnou 

cestou se budou vracet. Výběrovým vzorkem bude 108 rodičů dětí, kteří navštěvují Junáka a 

180 rodičů dětí, kteří navštěvují ALCEDO. 
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Dále budou data zjišťována pomocí interview s vedoucími oddílů v organizaci Junák. 

Záznamový arch je přiložen na konci práce jako Příloha 3. Interview bude probíhat během 

měsíce února 2011 se všemi jedenácti vedoucími Junáka. 

Sekundární data budou získávána studiem interních materiálů Junáka a ALCEDA a 

pomocí údajů, zveřejněných na internetových stránkách obou organizací. 

3.1.6 Rozpočet výzkumu 

Rozpočet výzkumu jsem stanovil na 800 Kč. V této ceně se odráží tisk dotazníků a 

cena obálek, v nichž budou dotazníky zasílány rodičům. 

3.1.7 Časový harmonogram 

 

 

 

 

 

3.1.8 Pilotáž 

V rámci přípravné fáze dotazníkového šetření bylo potřeba provést pilotáž, která by 

odhalila případné nedostatky dotazníků posílaných rodičům. Ta proběhla během druhého 

týdne měsíce ledna 2011 ve Vsetíně na mých rodičích a dále dvou mužích a jedné ženě, 

jejichž děti chodí do organizace ALCEDO. Výsledkem bylo přeformulování otázky č. 6 a 

textové vysvětlení jednotlivých stupňů u hodnotících škál v dotaznících. 

ČINNOST/DATUM (2011) 3.1.-16.1. 17.1.-30.1. 31.1.-13.2. 14.2.-27.2. 28.2.-13.3. 14.3.-27.3. 28.3.-10.4. 11.4.-24.4. 25.4.-8.5.

Příprava dotazníků x

Příprava interview x

Pilotáž x

Sběr primárních dat x x x

Sběr sekundárních dat x x x

Zpracování dat x

Analýza údajů x x

x
Vypracování závěru a 

doporučení
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3.2  Realizační fáze 

Jak se dalo předpokládat, u dotazníkového šetření se skutečný výběrový vzorek od 

předpokládaného značně lišil. Z rozeslaných 108. dotazníků pro organizaci Junák se jich 

vrátilo 93 a z důvodu chybného vyplnění jich bylo relevantních pouze 89. Návratnost 

dotazníků z ALCEDA byla ještě nižší a z odeslaných 180. dotazníků se vrátilo 135, ale ne 

všechny byly kompletně vyplněny a použít se zde dalo 122 dotazníků. 

Interview proběhlo bez potíží a všech 11 stávajících vedoucích Junáka mi poskytlo 

svůj čas na interview. Průměrná doba trvání každého z nich se pohybovala kolem patnácti 

minut. 

3.2.1 Metody analýzy údajů 

Zpracování získaných dat bylo provedeno programem Microsoft Office Excel 2007 a 

pro jejich konečné vyhodnocení poté posloužila mnou provedená metoda benchmarking. 
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4 Analýza výzkumu 

Analýza je provedena metodou benchmarking a postupuji v ní podle fází, jež jsou 

popsány v teoretických východiscích výzkumu. 

4.1  Iniciační fáze 

První krok benchmarkingu je rozhodnutí o jeho provedení. Posouzení, zda je opravdu 

třeba dělat a jestli je organizace připravena na změny. 

Fakt, že realizace benchmarkingového projektu je Junáku ku prospěchu, dokazuje Graf 

2.1 (výše), na kterém lze jasně vidět klesající tendenci počtu registrovaných členů Junáka. Za 

posledních 6 let se tento počet snížil více než o polovinu a pokud se tímto problémem 

organizace nezačne vážně zabývat, hrozí jí vážné existenční problémy. 

4.2  Fáze plánovací 

Závažný důvod pro realizaci benchmarkingového projektu tedy určitě existuje a je na 

čase začít plánovat jeho provedení. 

4.2.1 Objekty benchmarkingu 

Pomocí dotazníkového šetření, interview a vlastních zkušeností jsem určil tři objekty 

benchmarkingu. 

4.2.1.1  Propagace 

Prvním z nich je propagace organizace. Junák v současné době nezvládá ani udržení 

již aktivních členů, natož nabírání nových. Na toto slabé místo upozornily výsledky otázky 

č. 3 v dotazníku, kde jsem se ptal, nakolik rodiče při výběru Junáka pro své dítě ovlivnily 

propagační akce a materiály této organizace. 
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Graf 4.1: Ovlivnění respondentů propagací Junáka (zdroj: vlastní). 

 

Z grafu vyplývá, že pouhých 20 % rodičů se při výběru nechalo ovlivnit propagací 

organizace. To znamená jediné - propagační aktivity Junáka nejsou dobře zvládnuty. 

4.2.1.2  Vedoucí 

Další slabou stránkou, nutnou ke zlepšení, jsou vedoucí. Vyplývá to opět z dotazníku, 

konkrétně z otázky č. 5, kde rodiče hodnotili svou spokojenost s vedoucími oddílů. 
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Graf 4.2: Hodnocení vedoucích Junáka respondenty (zdroj: vlastní). 

 

Jak je vidět, hodnocení není právě příznivé. Vypočítané průměrné hodnocení je -0,36. 

Tedy opět skutečnost, jež by se měla změnit. 

Tuto potřebu dokazuje i vyhodnocení otázky č. 6. 

Graf 4.3: Ochota respondentů zvýšit finanční částku, bude-li použita na zlepšení kvality 

vedoucích Junáka (zdroj: vlastní). 
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Kladnou odpověď, tedy určitě ano nebo spíše ano, zvolilo dohromady celých 70% 

dotázaných rodičů. Z toho vyplývá, že stávající kvalita vedoucích oddílů se jim nezdá 

dostatečná a byli by dokonce ochotni poskytnout určité finanční prostředky, aby se zvýšila. 

4.2.1.3  Komunikace a struktura 

Třetí zvolený benchmarkingový objekt jsem nazval komunikace a struktura Junáka. 

Nedostatky v této oblasti vyplynuly jak z dotazníků pro rodiče, tak z interview se skautskými 

vedoucími. 

Z dotazníku upozornily otázky č. 7 a č. 8. V otázce č. 7 rodiče hodnotili svou 

spokojenost ohledně komunikace se střediskem. 

 Graf 4.4: Spokojenost respondentů s komunikací se střediskem (zdroj: vlastní). 

 

Otázka ukázala jasnou nespokojenost rodičů ohledně komunikace se střediskem, 

protože celých 82 % rodičů zvolila nejnižší možné hodnocení. To potvrdila i následující 

otázka č. 8, v které rodiče vyjadřovali své přání o zintenzivnění komunikace se střediskem. 
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Graf 4.5: Přání respondentů zintenzivnit komunikaci se střediskem (zdroj: vlastní). 

 

O zintenzivnění komunikace stojí téměř 89 % rodičů. Rodiče tedy zřejmě nejsou 

spokojeni se skutečností, že středisko preferuje komunikaci pouze s oddílem. 

Nespokojenost s komunikací a strukturou střediska projevila také většina vedoucích 

oddílů v proběhlých interview. 

Osm z jedenácti skautských vedoucích a jejich zástupců uvedlo, že spatřují velký 

problém v nedostatečné podpoře střediska - ať už je to finanční podpora oddílů, materiální 

zázemí nebo pomoc např. v případě onemocnění vedoucího. Dva z nich to dokonce uvedlo 

jako problém s prioritou číslo jedna. 

4.2.2 Benchmark 

Jako partnera pro benchmarking (benchmarka) jsem určil organizaci ALCEDO. 

Důvody této volby jsou popsány v úvodu této práce. Dohoda proběhla tak, že mi ředitel 

organizace umožnil přístup ke všem dokumentům, které jsem potřeboval, a souhlasil 

s použitím dat v nich uvedených pro účely mé bakalářské práce, tedy pro srovnání 

s organizací Junák. 
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4.3  Fáze analytická 

Vše tedy bylo dohodnuto a zařízeno a mohl jsem přikročit k samotnému porovnání 

obou organizací v jednotlivých zvolených benchmarkingových objektech. 

4.3.1 Propagace 

Nejprve jsem na základě dotazníků porovnal, nakolik se rodiče nechali ovlivnit 

propagací jednotlivých organizací. 

Graf 4.6: Porovnání ovlivnění respondentů propagací obou organizací (zdroj: vlastní). 

 

Z porovnání grafů lze jednoznačně vidět, že propagace ALCEDA je efektivnější než 

propagace Junáka. 

Do srovnávací tabulky jsem vepsal formy propagace, jež organizace provozují, a podle 

otázky z dotazníku, v níž rodiče hodnotili účinnost jednotlivých forem propagace, určil jejich 

váhu. Jednotlivé váhy jsou procentním vyjádřením odpovědí rodičů. 
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      Graf 4.7: Hodnocení atraktivity jednotlivých forem propagace respondenty (zdroj: vlastní). 

 

Porovnáním lze vidět, že odpovědi obou skupin respondentů se příliš neliší. Ve 

srovnávacích tabulkách jsem se tedy rozhodl použít jako váhy jednotlivých kritérií procentní 

zastoupení odpovědí u obou skupin rodičů dohromady. 

Je tedy zjištěna atraktivita jednotlivých forem propagace a díky tomu určeny váhy pro 

hodnotící tabulky. Dalším krokem je samotné vyhodnocení jednotlivých forem propagace. 

4.3.1.1  Internetové stránky 

Úroveň internetových stránek obou organizací jsem hodnotil pomocí kritérií, podle 

nichž jsme postupovali v předmětu E-marketing. Každou oblast jsem ohodnotil podle 

vlastního úsudku od jedné do pěti a závěrečný průměr poté vepsal do hodnotících tabulek. 

Grafika stránek Vsetínského střediska je velmi dobrá. Je zachována jednotná grafika 

napříč celým webem, písmo je vždy dobře čitelné a zelená barva, v níž jsou stránky 

vyvedeny, je lidem obecně příjemná. Dojem umocňuje výborně zpracované záhlaví webu. 

Stránky vypadají celkově moc dobře. Pět bodů. 
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Stránky ALCEDA naopak značně zaostávají. Písmo není vždy vhodně zvoleno, a 

stejně tak rozvržení stránky. Záhlaví tvoří obrázek ledňáčka vlevo a modrý pruh bez 

jakéhokoliv obrázku či nápisu. Celkový dojem ze stránek není vůbec dobrý. Dva body. 

Informační hodnota a použitelnost stránek střediska je vysoká. Záložky na všech 

stranách jsou velmi dobře umístěny a člověk se z nich snadno a rychle dozví vše potřebné. 

Orientace je jednoduchá, vše je přehledné. Nedostatkem je jen nepřítomnost mapy stránky a 

určitě by přišlo vhod vyhledávání pro ještě snadnější vyhledávání informací. Kvůli těmto 

nedostatkům čtyři body. 

Stránky ALCEDA jsou v tomto ohledu také dostačující. Vše podstatné je buď přímo 

v textu, nebo v odkazech. Veškerý pohyb na stránkách se vlastně odehrává na jedné stránce, 

což je velmi jednoduchá a přehledné. Opět chybí mapa stránek a vyhledávání. Tedy také čtyři 

body. 

V technickém řešení stránek střediska jsem nenalezl chyby. Načítání stránek je 

rychlé, obrázky jsou ostré a na vyhledávačích Mozilla Firefox, Internet Explorer a Opera se 

vše zobrazovalo stejně. Pět bodů. 

Totéž platí pro stránky ALCEDA. Rovněž pět bodů. [16, 17] 

SEO je ohodnoceno pomocí služby na internetu, kde jsem analyzoval zdrojový kód 

obou stránek. Stránky Junáka dosáhly 77 %, což jsou v přepočtu čtyři body, ALCEDO 74 %, 

tedy rovněž čtyři body. 

Při vyhodnocení celkové síly webu Junák získal 41 %, tedy tři body, a ALCEDO 36%, 

tedy dva body. [18, 19] 

V průměru získal Junák 4,2 bodů a ALCEDO 3,6 bodů. Tato čísla jsem vepsal do 

hodnotících tabulek. 

4.3.1.2  Letáky či jiný propagační materiál 

Předně je třeba říci, že Junák žádný jednotný propagační materiál nemá. Každý oddíl 

tvoří své vlastní letáčky se základními informacemi o oddílu a s několika málo lákajícími 

větami. Následuje informace, kdy a kam se mají zájemci dostavit, chtějí-li se zúčastnit 
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schůzky. Celková kvalita letáčku odpovídá kreativitě a schopnostem oddílového člena, který 

dostane za úkol jeho zpracování. Chlapecké oddíly zde mají trochu handicap - chlapci 

většinou nejsou tolik tvořiví, aby navrhli poutavé a zajímavé letáčky, ať už graficky nebo 

obsahově. 

Navíc, jelikož oddílů je více, záleží úspěch také na tom, kdo se k dítěti či k rodičům se 

svými letáčky dostane jako první. Při opakování té samé nabídky, pouze jiným oddílem, 

nejsou potenciální zákazníci již příliš nadšeni. 

Rozdávání letáčků probíhá klasicky před základními školami a provádí jej 

dobrovolníci z řad oddílu. Někdy se ještě zástupce oddílu domluví s ředitelem základní školy, 

zda by byl ochoten poskytnout oddílu prostor pro propagaci (blíže viz podkapitola 4.3.1.4), a 

v rámci tohoto setkání se dětem letáčky rozdají. 

Výsledky z roznosu zcela jistě nejsou adekvátní času a námaze, kterou členové oddílu 

musí na tuto činnost vynaložit. 

Praxe ALCEDA je daleko jednodušší. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že organizace 

vytvoří každý měsíc jeden velký leták. Tento pak uveřejní v městském zpravodaji a rovněž 

umístí na reklamní plochy města Vsetín. Na letáku měsíce září je pak informace o zapisování 

do kroužků pro nadcházející školní rok, přičemž zájemci se mohou zaregistrovat do kroužků i 

přes internetové stránky ALCEDA. Kdyby to vše někomu nestačilo, může v určený čas přijít 

do ALCEDA a osobně se zeptat na jakékoliv informace, které by ho ještě zajímaly. 

4.3.1.3  Inzerce v novinách, rozhlasu, TV 

Jelikož jsou obě organizace nevýdělečné, zužuje se tato možnost pro svou velkou 

finanční náročnost pouze na noviny, konkrétně na místní tisk. 

Tuto formu propagace pak Junák využívá pouze při propagaci velkých akcí pro 

veřejnost. Ovšem opět platí, že v oddílu musí být člověk, který dokáže zajistit umístění  

příslušného propagačního materiálu do novin, a to nejlépe zdarma. Těchto velkých akcí pro 

veřejnost je během roku minimum a pořádají je jednotlivé oddíly, jež nemají rozpočet na 

placenou propagaci v novinách, pokud nevyužijí možnosti grantu. 
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ALCEDO propagaci v novinách využívá každý měsíc. Umísťuje do nich výše 

zmíněný leták visící rovněž na většině reklamních ploch ve Vsetíně. Neplatí nic, protože 

využívá podpory města, ve městě pořádá každý měsíc několik akcí pro veřejnost a obohacuje 

tak jeho kulturní život. Organizace si pouze musí dát pozor na to, aby každá akce proběhla 

úspěšně a lidé byli spokojeni. Zpravidla následují novinové recenze na proběhnuté akce, tedy 

další neplacená reklama organizace. 

4.3.1.4  Oslovení dítěte organizací 

Forma propagace, na níž se Junák zaměřuje nejvíce. Nábory (oslovování 

potencionálních členů organizací) bývají v drtivé většině případů cíleny právě na děti. Za své 

čtrnáctileté působení na Vsetínském středisku jsem byl svědkem pouze tří druhů náborů. 

Prvním je rozdávání letáčků dětem před školou, v lepším případě ve třídách při 

přerušení vyučování.  

Druhým je požadavek na vedení základní či střední školy o prostor k prezentaci. Na 

smluvenou dobu zajistí učitelé shromáždění dětí ve vhodných prostorách školy (sborovna, 

tělocvična), a tam jim zástupci oddílu promítají fotky či videa, vyprávějí různé zajímavé 

příhody z oddílu a všemožně se snaží děti nadchnout. Tato forma je poměrně efektivní a 

vedení školy téměř vždy vyjde vstříc. Předpokladem úspěšnosti této prezentace je kvalitní 

propagační materiál oddílu (atraktivní fotky a ještě lépe videa) a prezentační schopnosti 

zástupců oddílu. 

Posledním je požadavek na vedení základní či střední školy o možnosti využití 

školního hřiště nebo tělocvičny, kde si s dětmi zástupci oddílu zahrají různé zajímavé hry a 

přitom opět přiblíží činnost a fungování oddílu. Tyto akce se u dětí setkávají s velkým 

ohlasem, ale je k nim potřeba několika schopných lidí z oddílu a souhlas vedení školy, jež pro 

časovou a organizační náročnost ne vždy vyhoví. 

Všechny tyto akce probíhají na začátku září, dříve než se děti zapíší do jiných 

zájmových činností, jež jsou ve Vsetíně nabízeny. Možnost získání nových členů je i na 

velkých akcích, jež Junák přes rok pořádá. Těchto akcí je však pouze pět, a to včetně Dne 

Země a Valašského záření, které pořádá město Vsetín. Junák při nich dostává svůj prostor pro 
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různé aktivity a soutěže, jimiž se děti snaží bavit a zaujmout. Bohužel si opět každý oddíl 

organizuje vše sám a úroveň programu i počty zúčastněných členů v posledních letech klesají. 

Naproti tomu ALCEDO děti cíleně neoslovuje. Využívá pouze svých či městských 

akcí ke zviditelnění se a vytvoření atraktivního programu jak pro děti, tak pro jejich rodiče. 

Opět je vše organizováno centrálně a nutno říci, že s větší úspěšností než u Junáka. Z výroční 

zprávy 2010 vyplývá, že za rok ALCEDO uspořádalo celkem 128 příležitostných akcí, 

kterých se zúčastnilo 20 142 rodičů a dětí. Vzhledem k tomu, že Vsetín má okolo 30 000 

obyvatel, je toto číslo úctyhodné. 

4.3.1.5  Oslovení rodičů organizací 

Tuto formu propagace Junák hodně podceňuje. Jak bylo psáno výše, organizace svoji 

propagaci cílí na děti. Jen málokdy si nějaký oddíl vzpomene a vytvoří letáčky či dopis pro 

rodiče. Když už se tak stane, jsou posílány po dětech a počty doručených a přečtených dopisů 

se zjistit nedají. 

ALCEDO naopak počítá s rodiči při všem. Jak u propagace, tak u svých akcí, které 

záměrně necílí pouze na děti, ale i na jejich rodiče. Více o tom bylo napsáno v předchozí 

podkapitole, i s výsledky, ukazující pozitivní odezvu veřejnosti. 

Shrnutí je obsaženo v hodnotících tabulkách. Váhy jsou dány relativní četností 

odpovědí respondentů při dotazníkovém šetření, body (mimo hodnocení webu) jsou určeny 

mým subjektivním hodnocením. 

 

Tabulka 4.1: Hodnocení jednotlivých kritérií propagace Junáka (zdroj: vlastní). 

kritéria/hodnocení váha vyjádření body celkem

web 18,0% zhodnocení kritérií stránek 4,2 75,6

letáky apod. 34,0% nekvalitní, neefektivní, každý oddíl své 2 68

inzerce 7,5% téměř není, oddílům špatně dostupná 1 7,5

oslovení rodičů 30,5% téměř neprobíhá, neefektivní 1 30,5

oslovení dětí 10,0% zaběhlé metody, ale málo realizátorů 5 50

CELKEM 100,0% 13,2 231,6
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kritéria/hodnocení váha vyjádření body celkem

web 18,0% zhodnocení kritérií stránek 3,6 64,8

letáky apod. 34,0% kvalitní, centrální informační plakát 5 170

inzerce 7,5% využívaná, zvýhodnění od města 4 30

oslovení rodičů 30,5% výrazně úspěšné, spojeno s oslovením dětí 5 152,5

oslovení dětí 10,0% spojeno s propagací a oslovením rodičů 3 30

CELKEM 100,0% 20,6 447,3  

Tabulka 4.2: Hodnocení jednotlivých kritérií propagace ALCEDA (zdroj: vlastní). 

4.3.2 Vedoucí 

Porovnání grafů, ukazujících spokojenost rodičů s vedoucími působícími v obou 

organizacích, jasně ukazuje, že je to správně zvolený benchmarkingový objekt. 

 

Graf 4.8: Spokojenost respondentů s vedoucími obou organizací (zdroj: vlastní). 
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Pouze 18 % respondentů hodnotilo vedoucí Junáka na kladné stupnici (tedy +2 či +1). 

U ALCEDA je však tento počet 85 %. Rozdíl v jejich vnímání u jednotlivých organizací je 

tedy jasně patrný. 

Výsledek jsem ověřil otázkou, ve které jsem se ptal, zda by rodiče byli ochotni platit 

za členství dítěte v organizaci více peněz, pokud by tyto prostředky byly použity výhradně pro 

zlepšení kvality vedoucích. 

Graf 4.9: Ochota respondentů zvýšit finanční částku, bude-li použita na zlepšení kvality vedoucích Junáka 

(zdroj: vlastní). 

 

Čísla u Junáka nevypadají příliš jednoznačně, ale v součtu se kladně vyjádřilo 70 % 

respondentů. S přihlédnutím k tomu, že peníze jsou citlivé téma, je to číslo vysoké a ukazuje, 

že zvýšení úrovně vedoucích je pro rodiče důležité. 

U ALCEDA je pak situace zcela jasná. Všichni respondenti se ke zvýšení částky 

vyjádřili záporně, což ve svém důsledku znamená, že rodiče zde necítí potřebu zlepšovat 

úroveň vedoucích. 
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4.3.2.1  Interview s vedoucími Junáka 

Rozhodl jsem se tedy pro interview se všemi vedoucími oddílů za účelem zjištění, co 

je podle nich příčinou jejich špatného hodnocení rodiči. Vzhledem k tomu, že jsem oddíl také 

nějakou dobu vedl a znám i metody ALCEDA, které dbá o kvalitu a kvalifikaci svých 

vedoucích, navrhl jsem již okruhy rozhovoru a pravděpodobná témata, k nimž hovor povede 

(viz Příloha č. 3). 

Z interview vyplynulo, že osm z jedenácti vedoucích není spokojeno jako vedoucí 

oddílu. Nejsou dostatečně motivováni a rádi by s vedením přestali, jakmile se najde někdo, 

kdo po nich oddíl bude moci převzít. Také označili situaci na středisku za velmi špatnou, 

přičemž hlavní příčiny spatřovali v nedostatečné podpoře střediska a špatnou spolupráci mezi 

oddíly. Také přiznali, že se necítí být dostatečně motivováni a mnohdy pro oddíl nedělají 

tolik, kolik by se dalo. 

Za nejdůležitější oblast považovalo šest z těchto osmi vedoucích nedostatečnou osobní 

motivaci a zbylí dva v malé podpoře střediska. Materiální zázemí, poskytované střediskem, 

také nezhodnotili nejlépe, ale vyplynulo, že to pro ně není problém číslo jedna. 

První změna, jež vedoucí napadla, bylo finanční ohodnocení. Navrhované částky byly 

různé, všichni se však nakonec shodli, že odměna do tisíce korun za měsíc by byla postačující 

a dostatečně motivující k větší ochotě vyvíjet činnost pro oddíl. 

Další změnou byly např. různé vzdělávačně-motivační kurzy, které jsou hnutím 

pořádány, ale středisko je neproplácí, ani na ně nepřispívá. 

Následovaly změny týkající se fungování střediska. Zde jmenovali podporu střediska 

při pořádání akcí pro veřejnost, zvýšenou finanční podporu alespoň na letní tábory a zástup 

vedení oddílu, např. vedoucím jiného oddílu, když je dočasně nemocné a nemůže vést 

schůzky či výpravy. 

Na konci interview všichni potvrdili, jak by změny v těchto oblastech zvýšily jejich 

motivaci, a tím pádem i ochotu věnovat více času a úsilí práci v Junáku. Za nejdůležitější ze 

změn přitom považovali finanční ohodnocení či finanční podporu oddílu ze strany střediska. 

Další námět přednesli čtyři vedoucí oddílu. Byla to opět problematika financí. Ve 

dvou oddílech, kde tito vedoucí působí, platí totiž ještě stará zvyklost, že vedení nejenže není 
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nijak ohodnoceno, ale platí za výpravy, tábory a vůbec všechny akce stejnou částku jako 

členové. 

4.3.2.2  Praxe ALCEDA 

Vedoucí kroužků v ALCEDU nejenže neplatí vůbec nic, ale za svou práci dostávají 

náležitě zaplaceno. Organizace také zajišťuje dostatek jakéhokoliv materiálu a pomůcek, jež 

by vedoucí mohli potřebovat. Rozhodnutí, jestli věnovat velkou část svého volného času 

oddílu nebo ho daleko méně věnovat ALCEDU, za což navíc dostanu zaplaceno, je pak pro 

většinu lidí celkem jasná volba. 

ALCEDO své vedoucí také pečlivě vybírá, dále vzdělává a kontroluje. Každý vedoucí 

musí prokázat, že je způsobilý vést kroužek, než jej opravdu začne vést. Během svého 

působení v organizaci se dále vzdělává účastí na nejrůznějších kurzech, na něž jej organizace 

vysílá a také mu jej platí. Poté bývá pravidelně kontrolován. Spokojenost nebo nespokojenost 

s jeho přístupem, programem, přínosem atd. hodnotí jak děti, tak jejich rodiče pomocí 

krátkého hodnotícího formuláře. 

Shrnutí je obsaženo v hodnotících tabulkách. Váhy první poloviny kritérií vycházejí 

z interview s vůdci Junáka, druhá polovina, stejně jako celé bodové hodnocení, je určena 

mým subjektivním hodnocením. 

 

Tabulka 4.3: Hodnocení jednotlivých kritérií vedoucích v Junáku (zdroj: vlastní). 

kritéria/hodnocení váha vyjádření body celkem

finanční ohodnocení 20 není 1 20

centrální podpora ved. 15 nefunguje 1 15

materiál k dispozici 5 základní, dostačující pro většinu aktivit 4 20

spolupráce vedoucích 10 téměř neexistuje 1 10

výběr vedoucích 10 není 1 10

kontrola vedoucích 20 není 1 20

odbornost vedoucích 15 čekatelské a vůdcovské zkoušky, dále neprobíhá 3 45

ø věk vedoucích 5 20,27 let 3 15

CELKEM 100 15 155
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Tabulka 4.4: Hodnocení jednotlivých kritérií vedoucích v ALCEDU (zdroj: vlastní). 

 

4.3.3 Komunikace a struktura 

U posledního benchmarkingového objektu jsem srovnal spokojenost rodičů 

s komunikací s organizací jako celkem. Výsledky ukazují následující dva grafy. 

Graf 4.10: Spokojenost respondentů s komunikací s organizacemi (zdroj: vlastní). 

 

kritéria/hodnocení váha vyjádření body celkem

finanční ohodnocení 20 80 Kč / hod. 5 100

centrální podpora ved. 15 funguje 5 75

materiál k dispozici 5 nadstandardní, je možná jakákoliv aktivita 5 25

spolupráce vedoucích 10 běžná praxe 5 50

výběr vedoucích 10 je 3 30

kontrola vedoucích 20 je 4 80

odbornost vedoucích 15 vystudovaná škola, praxe s dětmi, školení 5 75

ø věk vedoucích 5 24,31 let 4 20

CELKEM 100 36 455
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Na prvním z nich lze pozorovat, že nespokojenost s komunikací s Junákem (tedy 

záporné hodnocení) vyjádřilo celých 89 % respondentů. Naopak respondenti ALCEDA byli 

s komunikací organizace z 93% spokojeni (kladné hodnocení). 

Graf 4.11: Přání respondentů zintenzivnit komunikaci s organizacemi (zdroj: vlastní). 

 

Druhý graf ukazuje, že o zintenzivnění komunikace s Junákem stojí 89 % respondentů. 

U ALCEDA je to pouze 1 %. To znamená, že ALCEDO komunikaci zvládá, kdežto Junák ne. 

4.3.3.1  Komunikace s rodiči 

V Junáku probíhá komunikace pouze mezi rodiči a příslušným oddílem, většinou 

prostřednictvím dítěte. Rodiče vlastně nemají možnost komunikovat přímo s vedením 

střediska, protože se předpokládá, že to nebude zapotřebí. 

V ALCEDU je naopak komunikace s rodiči dobře zajištěna. Kdykoliv je rodič 

bezradný, třeba ohledně výběru vhodného kroužku pro své dítě, může přijít do budovy 

ALCEDA a najde tam člověka, který se mu bude věnovat, vyslechne jej a poradí mu či 

vysvětlí co a jak. Navíc ALCEDO pořádá dost akcí pro veřejnost, při kterých pamatuje právě 

na rodiče, a tak je s nimi v průběžném kontaktu po celý školní rok. Rodiče pak ví, co se 

v organizaci děje, což má za následek jejich větší důvěru v ní. 



 

 

43 

 

4.3.3.2  Struktura organizace 

Že středisko neplní svou funkci a je vlastně tvořeno jednotlivými oddíly, kdy každý 

„dělá, co umí“, aby co nejlépe fungoval, už jsem popsal v kapitole „Charakteristika 

organizace Junák“. Také jsem výše napsal, jak se k tomu vyjadřují vedoucí oddílů a v čem 

vidí nejzávažnější chyby. 

ALCEDO funguje jako jeden velký celek. Vše kromě průběhu jednotlivých kroužků, 

což má na starosti jeho vedoucí, se organizuje společně spojenými silami a prostředky, 

využívaje celého potenciálu organizace a osob v ní aktivních. 

Jak centralizace či decentralizace ovlivňuje oddíly/kroužky, nábory, akce pro veřejnost 

a samotnou komunikaci s rodiči, uvádí hodnotící tabulky. Váhy jsou určeny mým 

subjektivním hodnocením, body vychází z odpovědí rodičů při dotazníkovém šetření. 

 

kritéria/hodnocení váha vyjádření body celkem

komunikace s rodiči 35 velmi podceňovaná, přes oddíly či děti 2 70

oddíly 20 každý jedná sám za sebe 2 40

nábory 20 nejednotné, nepříliš efektivní 3 60

akce pro veřejnost 25 nejednotné, malé množství 3 75

CELKEM 100 10 245  

Tabulka 4.5: Hodnocení jednotlivých centralizace v Junáku (zdroj: vlastní). 

 

 

kritéria/hodnocení váha vyjádření body celkem

komunikace s rodiči 35 dobře zvládnutá, přímá 5 175

kroužky 20 koordinace vedením ALCEDA 5 100

nábory 20 jednotné, využití tisku a reklamních ploch 4 80

akce pro veřejnost 25 jednotné, velký počet 5 125

CELKEM 100 19 480  

Tabulka 4.6: Hodnocení jednotlivých kritérií centralizace v ALCEDU (zdroj: vlastní). 
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5 Návrhy a doporučení 

Z vyhodnocení objektů benchmarkingu lze vyčíst zásadní rozdíly mezi oběma 

organizacemi a navrhnout opatření, jež by zlepšila situaci Junáka. 

5.1  Komunikace a struktura 

Jak vyplývá ze srovnání, největší problém je ve skutečnosti, že na středisku jsou 

jednotlivé oddíly, operující zcela samostatně, kdežto ALCEDO funguje jako jeden velký 

celek. Z výsledků analýzy vyplývá, že chod organizace je v centralizovaném případě daleko 

efektivnější. Organizace totiž může při všech svých činnostech plně využít členský i 

materiální potenciál. 

Změna organizace střediska vyžaduje zřízení placené funkce vůdce střediska, který by 

byl v podobném postavení jako ředitel ALCEDA. Tento by měl mít na středisku výsadní 

postavení, přičemž musí být přesně definovány jeho povinnosti a pravomoci, jimiž musí být 

k plnění těchto povinností vybaven. Při vyhodnocení praxe ALCEDA vyplynulo, že zřízení 

placené funkce vůdce střediska bude mít zásadní vliv nejen na změnu organizační struktury 

střediska a komunikace s okolím, ale bude také mít výrazný vliv na další zkoumané objekty 

benchmarkingu, tedy na zajištění zvýšení úrovně vedoucích a zlepšení propagace Junáka. 

Z tohoto důvodu vidím změnu spočívající v posílení centralizace střediska formou zřízení 

placené funkce vůdce střediska jako naprosto klíčovou pro úspěch realizace celého 

benchmarkingového projektu. 

V současné době již na středisku funkce vůdce střediska existuje, ale jde o funkci 

neplacenou. Je tedy vykonávána dobrovolně ve volném čase vůdce, což sice pro středisko 

znamená úsporu mzdových nákladů, ale zároveň to znamená, že časová i motivační omezení 

neumožňují, aby takovýto vedoucí střediska plnil požadavky, které by na něj kladlo zásadní 

zvýšení jeho povinností.    

Předpokladem pro úspěšnost navrhovaného řešení je výběr vhodného kandidáta 

s dobrými organizačními schopnostmi. Měl by zajišťovat fungování celé řady oblastí. 
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Zajištění spolupráce oddílů v průběhu roku. Je-li vedoucí oddílu nemocný a nemůže se 

tedy zúčastnit schůzky či jiné akce, měl by jej zastoupit vedoucí jiného oddílu apod. Taková 

praxe je v ALCEDU a nestane se, že by členové přišli na schůzku zbytečně, neboť se žádná 

nekoná. 

Zajištění společných náborů a akcí pro veřejnost. Oddíly se potýkají s nedostatkem 

především starších členů a s nedostatkem financí. Na kvalitě pořádaných akcí a náborů je to 

pak samozřejmě znát, což má za následek pokles v očích veřejnosti. Nedostatek členů, 

schopných organizovat takové akce, by se vyřešil právě spoluprací oddílů na všech 

pořádaných akcích a náborech. Kdyby bylo třeba, vedoucí střediska by ještě zajistil 

komunikaci s bývalými členy Junáka. Ze zkušeností vím, že rádi středisku v rámci svých 

možností všemožně pomohou, a to nejen organizačně, ale i jinými cestami, například jako 

sponzoři. 

Zajištění komunikace s rodiči v nutných a vhodných případech. Vůdce střediska by 

byl spojovacím článkem mezi organizací jako celkem a rodiči v případě, že by z jakéhokoliv 

důvodu nastal problém v komunikaci mezi rodiči a vedoucím oddílu. Skutečnost, že rodiče 

komunikují s vedoucím oddílu, není v podstatě problém. Problém nastává, až pokud rodiče 

ztratí důvěru ve vůdce oddílu, třeba ohledně plnění jeho povinností. Poté se již nemají na 

koho obrátit. Právě pro tyto případy by tu měla být kontaktní osoba nadřazená vůdci, jež by 

řešila problémové situace mezi oddílem a rodiči. 

Stejně tak by vůdce střediska byl v náborové pátky, kdy probíhají první oddílové 

schůzky s novými členy, přítomen na středisku a pomohl případným zájemcům a rodičům 

s jejich dotazy, případně je nasměroval do správné klubovny. V ALCEDU je to běžná praxe a 

jak vyplynulo z výzkumu, rodiče jsou s celkovou komunikací s organizací velmi spokojeni. 

5.2  Vedoucí 

Z dotazníkového šetření vyplynula poměrně výrazná nespokojenost rodičů s úrovní 

vedoucích v Junáku. Rovněž z interview s vedoucími Junáka vyplynulo, že tato oblast by se 

měla stát předmětem výrazných změn. Hlavní příčinu nedostatků spatřují jednotliví vedoucí 

v malé osobní motivaci a nedostatečné podpoře střediska. 
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V benchmarkingovém objektu „komunikace a struktura“ byla navržena opatření, která 

by měla vést jak k fungující spolupráci všech oddílů na středisku, tak k zajištění změn 

celkového fungování střediska tak, aby se stalo efektivním zázemím poskytujícím oddílům i 

jejich vedoucím potřebnou podporu. Tím by byla práce vedoucích velkou měrou ulehčena.  

Největší zvýšení motivace pak sami vedoucí spatřují ve finančním ohodnocení. To by 

bylo možné, avšak s existencí finančního ohodnocení by měla přijít i existence kontroly jejich 

činnosti. Tu by měl mít opět na starosti vedoucí střediska.  

Odměny by závisely na práci, jež by vedoucí vykonal. Byly by rozděleny na třetiny, 

z čehož 2/3 by dostával za dobře zvládnutou práci v oddíle, a zbývající 1/3 za práci pro 

středisko, jako je spolupráce na společně pořádaných akcích, náborech či pomoc jinému 

oddílu. Pro ohodnocení kvality práce v oddíle lze využít obdobně jako v ALCEDU dotazníky 

spokojenosti rodičů a hodnocení samotných dětí.  

Další důležitou oblastí, jež pomáhá zajistit zlepšování úrovně vedoucích, je opět 

převzetí praxe používané v ALCEDU -  průběžné vzdělávání vedoucích formou nejrůznějších 

vzdělávacích programů a kurzů. Tyto vzdělávací akce jsou běžně pořádány skautským hnutím 

a střediska na ně také dostávají peníze od centra. Vedoucím je tedy mohou proplácet. 

Středisko Vsetín však tyto možnosti téměř vůbec nevyužívá. Děje se tak především proto, že 

vedoucí nemají dostatek času ani zkušeností, aby si mohli takovéto kurzy zařídit. Informace o 

možnostech vzdělávacích programů a kurzů pro vedoucí, a jejich následné proplácení, by tedy 

rovněž měl zajišťovat vůdce střediska. Ve svém důsledku by účast na nich znamenala zvýšení 

odborné úrovně vedoucích oddílů.  

5.3  Propagace 

Posledním řešeným benchmarkingovým objektem je propagace organizace. Opět platí, 

že výrazné změny, potřebné k efektivnější propagaci, musí být provedeny v samotné struktuře 

střediska, jak je to nastíněno v benchmarkingovém objektu „komunikace a struktura“. 

Díky nim by mělo dojít ke koordinaci náborů střediskem a ke spolupráci mezi všemi 

oddíly, tak jak to již roky úspěšně provádí ALCEDO. 
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Další změna by se měla týkat zaměření propagační kampaně Junáka. Jak vyplynulo 

z hodnotících tabulek a z dotazníkového šetření, Junák se zaměřuje na formy propagace, jež 

podle potenciálních zákazníků nejsou příliš účinné. Lze pozorovat, že v hodnocení webu a 

oslovení dětí dosahuje Junák lepších výsledků než ALCEDO, ale to je způsobeno tím, že 

ALCEDO své síly vkládá do jiných forem propagace, a to právě do těch, které byly 

respondenty ohodnoceny jako důležitější. Předně to je oslovení rodičů a kvalitní zpracování 

letáků. 

Junák by díky centralizaci dostal příležitost dobře zvládnout i tyto formy propagace. 

Oddíly by nerozdávaly každý svoje letáčky, ale středisko by vytvořilo jeden hromadný, jak je 

tomu u ALCEDA. Navíc by se mělo více zaměřit na rodiče, neboť ti zpravidla rozhodují o 

tom, kam dítě přihlásí. Kromě větší efektivity povede centrální vedení náborů a akcí pro 

veřejnost také k úspoře nákladů a času, potřebnému k jejich realizaci. 

Poslední změnou by měla být profilace oddílů Junáka. Při propagaci oddílů se 

případným zájemcům jeví, že oddíly se od sebe nijak neliší a oddíl, jehož propagační 

materiály se k potenciálním zákazníkům nedostaly jako první, už jim vlastně nemá co nového 

nabídnout nebo je zaujmout. Každý oddíl by měl být zaměřen na určitou činnost, jako je třeba 

horolezectví, vodáctví, netradiční sporty apod. V ALCEDU jsou kroužky také různě zaměřené 

a oddíly by pak měly větší šanci zaujmout svou činností při náborech či akcích pro veřejnost. 

5.4  Financování 

Přestože nalezení zdrojů financování nemusí být součástí benchmarkingových 

projektů, realizace mnou navržených opatření by vyžadovala na poměry neziskové organizace 

značné zvýšení nákladů. Z tohoto důvodu považuji za nutnou součást této práce nastínit 

možnosti zdroje financování těchto opatření. 

5.4.1 Zintenzivnění již využívaných zdrojů financování 

Prozkoumání dalších možností financování od centra Junáka. Zejména se pak zaměřit 

na využívání účelově poskytovaných prostředků určených například na zvyšování úrovně a 

kvalifikace vedoucích oddílů.   
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Prozkoumání možností grantů a dotací. Lze oslovit Město Vsetín, Zlínský kraj i státní 

instituce jako je například MŠMT. Významným zdrojem mohou být i fondy EU.  

Získání dalších sponzorských darů, a to nejen ve formě peněžní, ale i ve formě 

poskytnutí materiálního zabezpečení či služeb.  

5.4.2 Využití nových nebo doposud málo využívaných zdrojů 

Intenzivní zapojení rodičů dětí, oldskautů a bývalých junáků do procesu hledání 

možných sponzorských zdrojů, a rovněž jejich zapojení do dalších aktivit směřujících k 

podpoře činnosti organizace. 

Vlastní výdělečné činnosti. Vzhledem k tomu, že členy oddílu jsou především 

nezletilé děti, je okruh těchto činností velmi omezený. Nicméně lze realizovat například sběr 

odpadového papíru, roznášení propagačních materiálů a podobně. Právě k hledání takovýchto 

příležitostí je vhodné využít výše uvedené rodiče dětí a další příznivce hnutí. 

Využití různých forem podpory Města Vsetín, kterých běžně využívá ALCEDO. 

Například možnost bezplatného použití městem vlastněných plakátovacích ploch či 

městského zpravodaje. 

V naprosté většině uvedených možností hraje nezastupitelnou roli vůdce střediska. 

Ten by měl mít ve své pracovní náplni za úkol vyhledávat tyto zdroje a ve spolupráci se 

Střediskovou Radou hledat cesty k jejich efektivnímu využití. 
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Závěr 

Smyslem této práce bylo sesbírat data o středisku Junáka ve Vsetíně, získaná data 

porovnat s konkurenční organizací ALCEDEM, výsledky vyhodnotit a navrhnout kroky, 

vedoucí ke zlepšení situace Junáka. 

Využil jsem přitom benchmarking. Tato metoda je v České republice zatím relativně 

málo využívaná, nicméně poskytuje značné možnosti a pro účely této práce je dle mého 

názoru velmi vhodná. 

Obecně využívané postupy u této metody konkurenční analýzy jsem zjistil studiem 

odborné literatury. Spolu s teorií neziskových organizací, jichž se celá práce týká, byly 

zapsány v teoretických východiscích práce. 

Následoval detailní rozbor zkoumané organizace Junák a jejího benchmarkingového 

partnera ALCEDA. Tato část byla koncipována tak, aby již vykreslila základní nedostatky 

zkoumané organizace. 

Tyto nedostatky byly potvrzeny dotazníkovým šetřením a interview s vedoucími 

Junáka. Poté byly uceleny ve větší celky s názvy „komunikace a struktura“, „vedoucí“ a 

„propagace“. Tyto celky se staly jednotlivými objekty benchmarkingového projektu. 

Výsledky provedeného benchmarkingového projektu potvrdily správnost vymezení 

všech tří objektů benchmarkingu. Ve všech třech byly zjištěny ve srovnání s 

benchmarkingovým partnerem výrazné nedostatky. 

Při analýze výsledků a návrhu jednotlivých opatření, která by měla vést ke zlepšení v 

těchto oblastech a tím k výraznému posílení konkurenční pozice organizace, se ukázalo být 

zcela klíčovým opatřením zřízení placené funkce vůdce střediska. Ten by byl hlavním 

koordinátorem činnosti celého střediska a člověkem majícím přímý vliv na realizaci téměř 

všech dalších opatření, vyplývajících z provedeného výzkumu (detailně rozepsaných 

v kapitole Návrhy a doporučení), včetně financování těchto opatření. 

Motivací k vypracování tohoto tématu byla má osobní zainteresovanost v řešené 

problematice. Výsledky práce si vyžádal jak stávající vůdce Vsetínského střediska, tak ředitel 
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ALCEDA. Z výsledků by mělo mít prospěch hlavně středisko, ale i ALCEDO zde nalezne 

několik málo oblastí, v nichž nedosahuje úrovně Junáka. Vzhledem k zájmu o výsledky této 

práce věřím, že budou alespoň u Junáka brány v potaz a možným využitím jejích výsledků se 

bude vedení Junáka vážně zabývat. Pokud k tomu dojde, pak celá práce nebyla provedena 

samoúčelně, ale měla smysl. 
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Příloha č. 1 - Dotazník pro rodiče, jejichž děti jsou členy Junáka 

 

Dobrý den, 

jmenuji se David Hrabovský a jsem studentem 3. ročníku ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava. 
Zpracovávám bakalářskou práci, jejíž výsledky by měly pomoci organizaci Junák ve snaze zlepšovat 
její činnost a lépe oslovovat děti i Vás, jejich rodiče. 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní a který bude sloužit 
pouze a výhradně pro potřeby mé bakalářské práce. 

Není-li uvedeno jinak, označte, prosím, jen jednu odpověď. 

Děkuji za spolupráci. 

 

 

1. Myslíte si, že je ve Vsetíně dostatečný počet organizací, které poskytují možnost využití 
volného čau Vašeho dítěte? 

□  1.1 Ano 

□  1.2 Ne 

 

2. Přihlášení dítěte do Junáka byl Váš nápad nebo to chtělo samo dítě? 

□  2.1 Já nebo partner 

□  2.2 Dítě (přejděte, prosím, na otázku č. 4) 

□  2.3 Někdo jiný (přejděte, prosím, na otázku č. 4) 

 

3. Ovlivnily Vaše rozhodnutí přihlásit dítě do Junáka propagační akce či propagační materiály 
organizace? 

□  3.1 Ano 

□  3.2 Ne 

 

4. Jakou formu propagace zájmových organizací považujete za nejvhodnější? 

□  4.1 Internetové stránky 

□  4.2 Letáky či jiný propagační materiál organizace 

□  4.3 Inzerce v novinách, rozhlasu, TV 

□  4.4 Přímé oslovení rodičů členem organizace 

□  4.5 Přímé oslovení dítěte členem organizace 

□  4.6 Žádnou, v případě zájmu si informace najdu sám 

 

5. Ohodnoťte na následující škále svou spokojenost s vedoucím oddílu, který Vaše dítě 
navštěvuje. ( -2 nejhorší, +2 nejlepší ) 



 

 

 

 

 -2 -1 0 +1 +2 

 □ □ □ □ □ 

 

6. Byli byste ochotni zvýšit přiměřeně částku, kterou vynakládáte za členství dítěte v Junáku, 
pokud by byla použita ke zvýšení kvality a úrovně skautských vedoucích? 

 

 6.1 určitě ano 6.2 spíše ano 6.3 nevím 6.4 spíše ne 6.5 určitě ne 

 □ □ □ □ □ 

 

7. Jak byste ohodnotili komunikaci s organizací Junák jako s celkem (nemyslí se pouze oddíl)?     
( -2 nejhorší, +2 nejlepší ) 

 

 -2 -1 0 +1 +2 

 □ □ □ □ □ 

 

8. Ocenili byste zintenzivnění a zkvalitnění komunikace s organizací Junák? 

 

□  8.1 Ano 

□  8.2 Ne, je dostatečná 

□  8.3 Nezajímá mě to 

 

9. Jste: 

 

 □  9.1 Muž □  9.2 Žena 

 

10. Jaká je Vaše věková skupina? 

 

□   10.1  Méně než 30 let 

□   10.2     31 - 40 let 

□   10.3  Více než 40 let 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci.



 

 

 

Příloha č. 2 - Dotazník pro rodiče, jejichž děti jsou členy ALCEDA 

 

Dobrý den, 

jmenuji se David Hrabovský a jsem studentem 3. ročníku ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava. 
Zpracovávám bakalářskou práci, jejíž výsledky by měly pomoci organizaci ALCEDO ve snaze 
zlepšovat její činnost a lépe oslovovat děti i Vás, jejich rodiče. 

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní a který bude sloužit 
pouze a výhradně pro potřeby mé bakalářské práce. 

Není-li uvedeno jinak, označte, prosím, jen jednu odpověď. 

Děkuji za spolupráci. 

 

 

1. Myslíte si, že je ve Vsetíně dostatečný počet organizací, které poskytují možnost využití 
volného čau Vašeho dítěte? 

□  1.1 Ano 

□  1.2 Ne 

 

2. Přihlášení dítěte do ALCEDA byl Váš nápad nebo to chtělo samo dítě? 

□  2.1 Já nebo partner 

□  2.2 Dítě (přejděte, prosím, na otázku č. 4) 

□  2.3 Někdo jiný (přejděte, prosím, na otázku č. 4) 

 

3. Ovlivnily Vaše rozhodnutí přihlásit dítě do ALCEDA propagační akce či propagační 
materiály organizace? 

□  3.1 Ano 

□  3.2 Ne 

 

4. Jakou formu propagace zájmových organizací považujete za nejvhodnější? 

□  4.1 Internetové stránky 

□  4.2 Letáky či jiný propagační materiál organizace 

□  4.3 Inzerce v novinách, rozhlasu, TV 

□  4.4 Přímé oslovení rodičů členem organizace 

□  4.5 Přímé oslovení dítěte členem organizace 

□  4.6 Žádnou, v případě zájmu si informace najdu sám 

 

5. Ohodnoťte na následující škále svou spokojenost s vedoucím kroužku, který Vaše dítě 
navštěvuje. ( -2 nejhorší, +2 nejlepší ) 



 

 

 

 -2 -1 0 +1 +2 

 □ □ □ □ □ 

 

6. Byli byste ochotni zvýšit přiměřeně částku, kterou vynakládáte za členství dítěte v ALCEDU, 
pokud by byla použita ke zvýšení kvality a úrovně vedoucích kroužků? 

 

 6.1 určitě ano 6.2 spíše ano 6.3 nevím 6.4 spíše ne 6.5 určitě ne 

 □ □ □ □ □ 

 

7. Jak byste ohodnotili komunikaci s organizací ALCEDO jako celkem (nemyslí se pouze 
kroužek? ( -2 nejhorší, +2 nejlepší ) 

 

 -2 -1 0 +1 +2 

 □ □ □ □ □ 

 

8. Ocenili byste zintenzivnění komunikace s organizací ALCEDO? 

 

□  8.1 Ano 

□  8.2 Ne, je dostatečná 

□  8.3 Nezajímá mě to 

 

9. Jste: 

 

 □  9.1 Muž □  9.2 Žena 

 

10. Jaká je Vaše věková skupina? 

 

□   10.1  Méně než 30 let 

□   10.2     31 - 40 let 

□   10.3  Více než 40 let 

 

 

 

 

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci.



 

 

 

Příloha č. 3 - Záznamový arch interview s vedoucími Junáka. 

 

 

Okruh č. 1: Spokojenost vedoucích oddílů a jejich zástupců se současným stavem Junáka a 

jejich motivace. 

 

Okruh č. 2: Jak moc je práce v oddílech baví a jak dlouho předpokládají, že ji ještě budou 

dělat? 

 

Okruh č. 3: V čem vidí hlavní problémy? 

• malá podpora střediska (organizační, peněžní) 

• materiální zázemí 

• nedostatečná osobní motivace vedoucích a jejich zástupců 

 

Okruh č. 4: Kterou z diskutovaných oblastí považují za nejdůležitější? 

 

Okruh č. 5: Změny v této oblasti by je více motivovaly? Jak velké by měly být? Jak si je 

konkrétně představují? 

 

Okruh č. 6: Znamenalo by zvýšení motivace ochotu věnovat více času a úsilí práci v Junáku? 

 

Okruh č. 7: Další náměty a postřehy respondentů. 


