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Informační Kanály 

2014 

Analýza výsledků průzkumu  

Tento dokument zobrazuje údaje získané v anonymním dotazníkovém šetření od činovníků, cvičitelů 

a trenérů na všech úrovních řízení ČOS. Do průzkumu se zapojilo 748 lidí. Získané informace jsou 

v dokumentu vyhodnocovány a na základě výsledků jsou předkládána témata a otázky k řešení. 

Analýza není pouhým shrnutím shromážděných čísel, ale snaží se hledat souvislosti a důvody stavu 

zkoumaných věcí. Cílem je věcně zhodnotit skutečnosti, vznést otázky a poukázat na slabá místa ve 

fungování Sokola a na základě pochopení příčin v budoucnu navrhovat kroky směřující k nápravě a 

prospěchu hnutí. 

Zpracoval: Tomáš Kučera  
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Zapojení do průzkumu 
Začněme zapojením činovníků, cvičitelů a trenérů do průzkumu. Proces vlastního zapojení jednotlivců 

do průzkumu má stejně jako otázky položené v průzkumu vypovídací hodnotu, mnohdy srovnatelného 

významu jako samotné otázky. Podívejme se na obdržená čísla. 

Do průzkumu se zapojilo 748 lidí. Údaj na internetu říká 757, nicméně v datech je 9 prázdných řádků. 

Mezi těmito 748 lidmi je 547 činovníků, 331 cvičitelů a 130 trenérů, což je celkem 1 008 funkcí. Z toho 

plyne, že každý dotazovaný má v Sokole průměrně 1,35 funkce. Přesný počet činovníků není znám. 

Přijmeme-li odhad, že na každé jednotě a župě je průměrně 5 činovníků, dostaneme počet přibližně 

5  800. OV eviduje 5 500 cvičitelů a OS eviduje 3 105 trenérů. To je celkem 14 405 funkcí. Použijeme-

li průměrný počet funkcí získaný z výsledků průzkumu (1,35), dostaneme odhad počtu lidí, kteří působí 

v Sokole, ať již aktivně nebo papírově. Je to 10 689. Zde je třeba upozornit na jeden fakt. Až při analýze 

získaných dat bylo zjištěno, že z dotazníku vypadla kolonka pro bratry a sestry vzdělavatelského 

odboru, kteří jsou neméně významnou součástí hnutí. Průměrný počet funkcí na člověka tedy bude 

vychýlený. 
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Ze získaných dat dále vidíme průměrné zapojení činovníků, cvičitelů a trenérů. Míra celkového 

zapojení a zapojení činovníků jsou odhadem, neboť ČOS v současnosti nedokáže efektivně změřit 

počet činovníků v župách a jednotách. Přesná data máme pouze z odborných útvarů. 

 

 

Obecně je míra zapojení do průzkumu malá. V župách je průměrné zapojení 3,69 činovníka na župu, 

v jednotách pak 0,44 činovníka (pokud to vztáhneme na všech 1 109 jednot) nebo 1,44 činovníka 

(pokud to vztáhneme k počtu jednot, které se zapojili do průzkumu IT vybavenosti a o průzkumu tedy 

věděli, tj. 343). Co stojí za malou účastí v průzkumu? Dostala se informace o průzkumu ke cvičitelům, 

trenérům a činovníkům? Nebyl průzkum přijat? Byl nepochopen? Byl ignorován záměrně? Čísla 

napovídají tomu, že průzkum byl na mnoha jednotách vyplněn pouze jednou, tedy že se informace 

zastavila na organizační úrovni a nešla k jednotlivcům. To bohužel nelze z dat tohoto průzkumu zjistit. 

Všechny další výsledky analýzy jsou tedy odhadem, který vychází z reprezentativního vzorku o velikosti 

cca 7 % cílové skupiny. 
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Podíváme-li se na detailnější analýzu funkcí, které respondenti v Sokole vykonávají, vidíme, že 748 

respondentů se dělí o 1187 funkcí. To představuje průměrně 1,59 funkce na člověka. 

 

Z dalších dat však vyplývá, že pouze 39 % lidí má v Sokole více než jednu funkci. To znamená, že na 

každého takové člověka připadá průměrně 2,5 funkce. Je však nutno si uvědomit, že zde nerozlišujeme 

jednotlivé činovnické funkce (starosta, jednatel, …). Pokud bychom šli až na tuto úroveň detailu, 

průměrný počet funkcí na člověka by se ještě zvýšil, neboť v ČOS není neobvyklá kumulace jednotlivých 

funkcí. 

Věkové složení účastníků průzkumu 
Otázka na věk může působit nevhodně. Opomeňme však tento společenský rozměr a podívejme se na 

získaná data. Graf níže ukazuje poměrně rovnoměrné zastoupení v jednotlivých věkových kategoriích. 

Pod čísly se ukrývají lidé, kteří působí jako činovníci, trenéři a cvičitelé. Ono rovnoměrné rozprostření 

činných lidí vzhledem k věku je velice pozitivní. Je to důkaz kontinuity v řízení a činnosti Sokola, který 

dává budoucnosti hnutí naději. 
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Rozdělení věku v kategoriích činovníci, cvičitelé a trenéři naleznete na grafech níže. Rozdělení není 

jednoznačné, kategorie se překrývají a z odpovědí v některých případech nelze rozlišit trenéra od 

cvičitele. Tyto grafy samozřejmě nic nevypovídají o kvalitách lidí, jejich vzdělání, zkušenostech apod. 

Taková informace by byla zajímavá z pohledu tvorby koncepce vzdělávání. Důležitým aspektem 

v činnosti Sokola je péče o činovníky, cvičitele a trenéry. Z tohoto pohledu by byly zajímavé 

kvantifikované informace o jejich sociálním statutu, rodinném stavu a další využitelná data pro řízení 

lidských zdrojů a plánování činnosti. Uveďme příklad. Data by mohla ukázat, že máme vysoké procento 

vyhořelých nebo přetížených lidí. Jistě není účelné se ve jménu sokolské myšlenky osobně zničit. 
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Co se však z těchto dat nedozvíme, je věkové rozložení vzhledem ke geografickému umístění, 

tedy jednotám, župám a krajům. Dále nevidíme věkové zastoupení v jednotlivých odbornostech, což 

je údaj zajímavý pro řízení lidských zdrojů a plánování vzdělávání. Pro predikci dalšího vývoje v župách 

a jednotách by rovněž byla užitečná informace o rozložení věku vzhledem k velikosti jednot a též měst 

a obcí, kde působí. 

Tok informací 
V této části se podíváme na způsoby, jakými chodí v Sokole informace, tedy na zastoupení jednotlivých 

informačních kanálů. Výsledky nejsou žádným překvapením, neboť dotazníky zkoumaly tok informací 

v rámci organizační struktury ČOS. První otázka pouze potvrzuje fakt, že téměř vše se předává 

emailem. 
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Graf níže zobrazuje zastoupení jednotlivých informačních kanálů. Opět není žádným překvapením, že 

nejvíce je využíván email. Otázkou je, zda je využíván efektivně. K zajímavým úvahám dojdeme při 

rozboru dalších způsobů. 

  

Přestože většina informací se posílá mailem, jistá jejich část (možná závislá na typu sdělení) se předává 

ústně. Můžeme usuzovat, že informace dorazí do župy/jednoty mailem a dále se šíří mezi činovníky, 

jak se potkávají. Dalším významných médiem je časopis Sokol. I zde si můžeme položit otázku, zda 

časopis využíváme v komunikaci efektivně a účelně. Zajímavý je rovněž fakt, že internetové stránky 

jsou využívány jako zdroj informací téměř stejnou měrou jako nástěnky v sokolovnách. 
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Přístup k informacím 
Podívejme se nyní na informační kanály z pohledu způsobu, jakým přistupujeme k získávání informací, 

tedy zda aktivně, nebo pasivně. Jednotlivé informační kanály lze považovat buď za aktivní, nebo 

pasivní. Zastavím-li se u nástěnky, pročtu časopis, facebook nebo web, hledám informaci aktivně. 

Čekám-li, až mi přijde email, dopis, či mi někdo informaci sdělí osobně, pak se jedná o přístup pasivní. 

Graf níže ukazuje poměr využívání aktivních a pasivních způsobů. 

 

Lidé však využívají vždy více kanálů najednou. Vztáhneme-li jednotlivé informační kanály k lidem, 

můžeme určit poměr mezi lidmi, kteří využívají pouze pasivních způsobů, vůči lidem, kteří využívají 

alespoň jeden aktivní způsob. Tento poměr je na následujícím grafu. 

 

Z průzkumu vyplývá, že náš přístup k informacím je půl na půl. Uvážíme-li, že respondenti jsou 

činovníci, cvičitelé a trenéři, můžeme se ptát, čím je způsobena ona pasivní polovina. Nedostatek času? 

Nedostatek informačních kanálů? Nedostatek informací v existujících kanálech? 

Preferovaný přístup k informacím 
Druhá část průzkumu věnovaná způsobu přístupu k informacím se dotazuje, jak bychom chtěli 

informace mít k dispozici. Podívejme se na získané údaje. Opět převažuje email, což je pochopitelné, 

neboť je to současně zavedený a fungující způsob, byť má své chyby. Oproti současnému stavu jsou 

upřednostňovány internetové stránky a sociální sítě, naopak mírně ustupují časopis a nástěnky. Na 

vysoké hodnotě se drží rovněž ústní sdělení, byť i zde je pokles. 
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Z pohledu aktivního/pasivního přístupu jsou poměry srovnatelné se současným stavem, viz grafy níže. 

Dalo by se usuzovat, že si nepřejeme měnit způsob předávání informací, nicméně, průzkum 

v jednotách ukázal na nedostatky současného systému a potřebu se touto problematikou zabývat. 
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Kvalita informací 
V této části se podíváme na kvalitu informací co do množství, času, srozumitelnosti i dostupnosti. 

 

Celých 6 % dotázaných se domnívá, že informací je příliš mnoho. To může souviset s velkým počtem 
emailů, které míří do žup a jednot. Druhou možností je, že vyjadřování autorů materiálů není stručné 
a materiály jsou zbytečně obsáhlé. Dalších 7 % vnímá množství informací spíše jako nedostatečné. Více 
než pětina pak má zkušenost velmi různorodou. Přestože většina respondentů vnímá množství 
informací jako dostatečné, je zde prostor pro zlepšení. Zde by však bylo třeba zjistit, ve kterých 
oblastech chybí, kde jich je zbytečně mnoho a které části Sokola jsou zdrojem těchto informací. 
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Výsledek dostupnosti informací vyhlíží celkem pozitivně. Pouze 6 % dotázaných vnímá informace spíše 
jako nedostupné. Na druhou stranu, celých 18 % lidí musí po informacích často pátrat. Pouze 23 % 
respondentů informace spolehlivě najde. Z toho vyplývá, že celých 77 % má s dostupností informací 
nějakou negativní zkušenost. Lze se ptát, proč tomu tak je? 

Zodpovězení této otázky není jednoduché, protože průzkum nezohledňuje typ ani zdroj informací. Co 
se týče informací z ústředí ČOS, důvodem by mohl být nedostatek informací na webu nebo jejich 
nejasná struktura. Příčinou může být i možnost, že informace poslané emailem nedoputují ke všem 
cílům, což potvrzují průzkumy v župách a jednotách. Samostatnou kapitolou je pak dostupnost 
informací v rámci žup a jednot. Zde může být příčinou nedostatek efektivních nástrojů pro předávání 
informací. Ten může mít dokonce za následek, že župy a jednoty mnoho informací nepředávají. 
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Výsledek včasnosti informací vyhlíží podobně jako jejich dostupnost. I zde je výsledek na první pohled 
pozitivní, avšak i zde je třeba se na data podívat kriticky a hledat, kde je třeba věci zlepšit. Zhruba 9 % 
dotázaných hodnotí včasnost informací spíše negativně. 7 % uvádí, že informace jsou na poslední chvíli 
a pouze 15 % respondentů udává, že má informace vždy včas. To znamená, že celých 85 % dotázaných 
má s včasností informací nějakou negativní zkušenost. Pro pořádek připomeňme, že průzkum neřeší, 
o jaký typ informací se jedná a jaká část organizace je zdrojem. Z průzkumu tudíž nelze určit, zda 
dochází ke zpožděním na ústředí nebo v župách. 

Je však třeba uvést, že včasnost informací je kritickým parametrem. Průzkumy v župách a jednotách 
ukázaly, že župy a jednoty se cítí přetížené. To může být velkou měrou způsobeno právě tím, že 
potřebné informace nejsou včas. Zpoždění na jedné straně vyvolává kvapnou práci na straně druhé, 
čímž se zvyšuje počet chyb, nedodržení termínů a tím další zpoždění. 

Příčinou zpoždění může být jak velikost agendy k počtu lidí, tak dřívější zpoždění. 
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Srozumitelnost informací je důležitým parametrem pro jejich pochopení a včasné zpracování. I tento 

výsledek působí pohledově pozitivním dojmem. Jen 4 % dotázaných vnímá podávané informace jako 

hůře srozumitelné, naproti tomu pouze 11 % uvedlo, že informace jsou srozumitelné vždy. 89 % lidí 

má tedy se srozumitelností podávaných informací nějakou negativní zkušenost. 

Hodnotit srozumitelnost je obtížné, neboť zdrojem a příjemcem informace jsou lidé různého vzdělání, 

věku i zkušeností. Důležitou roli hraje typ informace i to, zda má příjemce znalosti nutné k jejímu 

pochopení. Neméně důležitou složkou jsou formulace použité autorem. Nalézt vhodný jazyk pro 

sdělení je zásadní a také obtížné, zejména u odborných věcí. 

 

Kvalita předávaných informací výrazně ovlivňuje jejich další zpracování a tím fungování organizace. 

Obecně lze říci, že všechny zkoumané parametry vykazují prostor pro zlepšení. Bylo by však nesmyslné 

pokoušet se o nějaké plošné zlepšení. Nejprve je třeba zjistit, které informace mají nedostatky a která 

část organizace je jejich zdrojem. Následně lze pracovat na vylepšení. Zde si můžeme položit otázky: 

Jakým způsobem sbíráme zpětnou vazbu? Jak ji dále vyhodnocujeme? 

  

83
11%

442
59%

200
27%

18
2% 4

1%
1

0%

Jsou informace srozumitelné?

Ano, vždy

Většinou ano, nemívám
problémy

Spíše ano, někdy se musím
ptát

Spíše ne, často se musím
ptát

Většinou ne, většinou
potřebuji vysvětlení

Ne, vždy se musím zeptat
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Průzkum 
V této části se podíváme na otázky spojené s tímto a případnými budoucími průzkumy. 

 

Tento průzkum byl původně cílen na řadové členstvo, nicméně následně bylo zacílení změněno 

a průzkum mírně upraven. Více než dvě třetiny dotázaných by zajímaly výsledky podobného průzkumu 

mezi řadovými členy Sokola. Z toho vyplývá, že vnímáme potřebu zpětné vazby od členstva. Jsou naši 

členové informováni o dění v Sokole? Zajímá je to vůbec? 

 

Tento průzkum je první vlaštovkou na poli zjišťování aktuálního stavu věcí. Dotazníky se množí a proto 

je informace o ochotě zapojovat se do průzkumů důležitá. Odpovědi jsou poměrně rovnoměrně 

rozloženy. Je pochopitelné, že někoho dotazníky mohou obtěžovat, a je třeba ocenit, že i tak ho lidé 

vyplnili. Otázkou je, zda se do odpovědí nepromítla obava, že podle výsledku této otázky bude ústředí 

zásobovat župy a jednoty dotazníky. 

518
69%

230
31%

Zajímala by vás informovanost řadových členů?

ANO

NE

38
5%

163
22%

41
5%

174
23%

140
19%

192
26%

Jak často jste ochotni se zapojit do průzkumu?

Nikdy, dotazníky mne
obtěžují

1 x za měsíc

1 x za 2 měsíce

1 x za čtvrt roku

1 x za půl roku

1 x za rok
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Pouze 12 % dotázaných není ochotno se zapojit do rozsáhlejšího průzkumu v Sokole. Věci lze 

analyzovat dvěma způsoby. Buď postupně, tedy sérií menších průzkumů, nebo najednou tedy jedním 

nebo dvěma velkými. Oba přístupy mají svá pro a proti. 

 

Pouštíme-li se do něčeho nového, s čím se lidé v organizaci ještě nesetkali, nebo do realizace nějaké 

změny, závisí úspěch celého snažení na tom, jak dobře je daná věc lidem vysvětlena. Otázka, zda 

respondenti chápou důvod průzkumu (přínos), je tedy zpětnovazební. Jediné vysvětlení k průzkumu 

bylo podáno v průvodním dopise. Přestože pouze 13 % dotázaných nepochopilo smysl průzkumu, je 

třeba se ptát, zda byla jeho komunikace dostatečná. Došlo oněch 87 % k pochopení na základě 

podaných informací nebo čistě z naturelu věci samotné? Cílem by vždy měla být maximální míra 

pochopení dané věci, neboť bez pochopení nemůže být žádná věc přijata jinak, než jako další 

požadavek, další administrativa. 

407
54%

252
34%

89
12%

Jste ochotni zapojit se do rozsáhlejšího průzkumu?

ANO

Možná

NE

649
87%

99
13%

Chápete, proč vznikl tento dotazník?

ANO

NE
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Přestože celých 87 % dotázaných chápe důvod průzkumu, část z nich jej i tak nepovažuje za důležitý. 

I to je vysvědčením pro komunikaci přínosu průzkumu do organizace. Komunikace průzkumu pouze 

průvodním dopisem a metodickým materiálem byla zvolena záměrně. Je to způsob, který je běžně 

používán. I zde je výsledek velmi pozitivní, nicméně opět se lze ptát, zda dotázaní přikládají průzkumu 

důležitost na základě vysvětlení, nebo proto, že zkoumané téma za důležité považují sami o sobě. 

Z výsledků posledních dvou otázek lze usuzovat, že většina hnutí si uvědomuje, že pro řízení tak velké 

organizace, jakou Sokol je, je třeba mít dobrý systém komunikace a jeho stav (efektivitu) nějakým 

způsobem měřit, vyhodnocovat a korigovat. To, co působí proti tomuto závěru, je dosah průzkumu. 

Otázka pro hnutí 
Součástí průzkumu byla možnost, aby jednotlivci položili otázku celému hnutí, pokud takovou mají. 

Této možnosti bylo využito ne vždy k tomu účelu, k jakému byla zamýšlena. Dotazovaní ji často využili 

k vyjádření vlastního názoru nebo jen k nějaké poznámce, nicméně výsledek je celkem pozoruhodný. 

Sešlo se tak více než 80 glos a dotazů na nejrůznější témata, objevilo se i několik konstruktivních 

návrhů. Důležitou informací však je, že mnoho poznámek vyzařuje obrovskou skepsi až rezignovanost. 

Je to velmi smutné čtení.  

Otázka pro hnutí ukázala na potřebu sester a bratří komunikovat, na to být slyšeni, sdílet starost 

o Sokol s ostatními, na vůli a chuť diskutovat a řešit věci současné a budoucí. Tato oblast je velmi 

významná, neboť mezi řádky lze spatřit i to, že se mnohé jednoty či jednotlivci mohou cítit ve své snaze 

osamoceni či dokonce opomíjeni. 

  

541
72%

207
28%

Považujete tento průzkum za důležitý?

ANO

NE
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Závěr 
Provedený průzkum poskytuje hrubý obraz stavu informačních kanálů, jejich využití a efektivity. 

Průzkum pracuje se vzorkem dat, který představuje cca 7 % všech možných odpovědí. Při 748 

zapojených lidech představuje jedna odpověď 0,13 % celku. Případné odchylky způsobené nepřesnými 

odpověďmi se tím neprojevují výrazně. I přes značný počet lidí, kteří se do průzkumu nezapojili 

a několik duplicitních odpovědí, lze vzhledem k rozložení věku i zastávaných funkcí považovat vzorek 

za reprezentativní a získaná data za planá. Jen je třeba stále mít na paměti, že pracujeme s odhadem. 

Výsledky lze též nalézt na adrese http://goo.gl/u3CSlN. 

Výsledky podávají hrubý avšak dostatečný obraz celku. Vedle samotných informačních kanálů 

poskytuje průzkum obraz o dalších aspektech fungování aktivních lidí. Vyplývající úvahy a otázky 

ukazují v číslech na známé aspekty fungování ČOS, které si zaslouží pozornost vedoucích představitelů.  

Jednoznačný výsledek průzkumu vychází z míry zapojení. Nízká míra zapojení je vysvědčením pro 

dosah informací, pro vztah aktivních členů k organizaci resp. ústředí ČOS a komunikaci uvnitř Sokola, 

která utváří tzv. firemní kulturu. 

Z pohledu řízení velké organizace je množství zpracovávaných dat nedostatečné. Některé údaje lze 

získat mírným rozšířením výkazů členské základny, avšak to znamená navýšení administrativy, byť 

drobné. Z dlouhodobého hlediska je nutno řešit získávání analyzovatelných dat sofistikovanějšími 

metodami, tedy mít nástroje pro sběr a správu dat celého hnutí ve strukturované databázi. Fakt, že 

nám chybí informace pro strategické plánování a rozhodování, vychází právě z absence efektivních 

možností sběru informací. 

Navrhovat v této chvíli konkrétní kroky je obtížné, avšak mezi prvními úkoly by neměla chybět analýza 

procesů, které pro chod organizace používáme (tzv. interní audit); dále ověření dosahu informací 

a samozřejmě intenzivní práce na zlepšení celkové komunikace uvnitř organizace, což povede 

k ozdravení vztahů, atmosféry a celkově tzv. firemní kultury. 

http://goo.gl/u3CSlN

