
   V posledních týdnech jsem se průběžně potkala s několika kolegy z různých orgnizací a 
hovořilo se o certifikacích neziskovek. Následně jsem byla požádána, abych se vyjádřila, či 
spíše připojila k žádosti o zastavení certifikací. Pár dní odkládám rozhodnutí a nevím kdy, jak, 
a zda vůbec se vyjádřit. Chtěla bych si zachovat co nejvíce objektivitu a to je složité. Jsem 
ředitelkou neziskovky, kterou certifikace čeká za pár dní. A tak jsem se zatím rozhodla pro 
krátkou úvahu zde na našich webových stránkách. Ještě před tím, než se u nás objeví 
certifikační tým, abych nebyla ovlivněna nebo nařknuta z toho, že můj názor se řídí podle 
výsledků procesu certifikace.  

  
 

Co si tedy myslím o certifikacích a certifikačním procesu, ještě před tím, než s nimi učiním 
vlastní zkušenost.  
 

• Otázka zda certifikace ano či ne, je pro mě jednoznačná. Certifikace vnímám jako 
zdravou tendenci směřující ke kvalitě. Proto je vítám. Byť když sleduji, co vše je 
spojeno s tímto procesem v organizaci, která aktivně funguje dvacet let, začíná to mít 
pro mě masochistickou příchuť. J (Pro množství papírové práce).  

 
• Právní ukotvení certifikací je téma, které si nedovolím soudit. Nejsem právník a 

orientace v legislativě oboru ze mě ještě právníka nedělá. Jsem člověk, který má 
většinou chuť věci domlouvat slovy s pomocí dobré vůle a vírou, že je i na druhé 
straně. Ale dovolím si napsat, že se mi zdá, že se kolem certifikací začíná tančit až 
moc mezi paragrafy a pokyny, smlouvami a papíry obecně. A můj pocit v předvečer 
procesu u nás v organizaci je, že by to měl být víc dialog o kvalitě než hitparáda, 
v níž vítězí ten, kdo lépe pochopí standardy. Nechci je zlehčovat, ale je to zase jen 
papír, který tvořila skupina lidí. Nic víc. Pro nás v ŽBZ je a bude bude základním 
standardem motto naší organizace. A to je, že až „praxe rozhoduje o přínosu 
myšlenky, proto je praxe pro nás východiskem i cílem“.   

 
• Proč tolik emocí? Nevím, ale připomíná mi to situaci, kdy má stará babička chodila 

v mém dětství k nám domů a kontrolovala kuchyň a doporučovala mé mamince, jak 
má rovnat hrnky a utírat talíře. A pak se divila, že maminka je uražená a nedbá jejího 
ujištění, že to s ní, i celou naší rodinou myslí dobře. A bezesporu i babička svou 
vylepšovací misi v maminčině kuchyni myslela podpůrně J . Maminka občas pro 
klid hrnky přerovnala a když babička zavírala vrata, zase je vrátila do původního 
nastavení, které bylo možná složitější, ale bylo její. Dneska chápu obě, maminku i 
babičku. A s těmi našimi certifikacemi, je to podobné. Když nám do kuchyně přijde 
certifikační tým a začne nám kontrolovat, jestli ty naše odborné hrnky jsou dobře a 
efektivně porovnané. Není pak divu, že to vyvolává emoce. V podstatě je to 
hodnotící zkouška před komisí, při které se z podstaty překračují výsostné 
hranice identity organizace. 

 
• Certifikace nám podražily od minule řádově o sto a více procent. Byla bych ochotna 

zaplatit i více. Pokud bych věděla, že certifikátoři a celý systém si musí na sebe 
vydělat sám. Ale považuji to za zbytečně vysoké, pokud je proces hrazen i státem. 
Myslím, že částka, která byla žádána před lety, tedy kolem deseti tisíc za 
certifikaci, byla na hranici přiměřenosti. Stavající cenu vnímám jako vysokou. 
Za stávajících ekonomických okolností, by bylo seriózní dát vědět, kolika procenty se 
na certifikaci podílí organizace a kolika stát. Vždyť nám to stát hradí. Nebo my to 
hradíme státu? Nebo my i stát to hradíme někomu třetímu? Věděli bychom, na kolik 
přijde taková jedna certifikace daňového poplatníka a organizaci. Velmi pochybuji, že 
se to zveřejní. To by se otevřela řada otázek. A to by pak bylo  vidět, jak má urovnané 
hrnky certifikační agenturní tým. Neodpustím si všetečnou otázku, zda má vůbec 
tato agentura - či co to je - absolvovaný adekvátní proces jako je certifikace, 



zvláště pak čerpá-li prostředky od státu? J  To je řečnická otázka nečekám na ni 
odpověď. 

 
• Certifikovat nezávislou agenturou a lidmi mimo oblast, nebo kolegy z jiných 

organizací? Diskutovaná otázka dneška. Proces certifikací opravdu může být ovlivněn 
tím, že se certifikátoři s pracovníky organizací znají osobně. A tento fakt může 
navodit situaci protěžování, stejně tak jako infiltraci osobních postojů, odborné 
rivality, vyřizování účtů aj., na úkor výsledků. Upřimně, neznám cestu, jak se tomuto 
vyhnout. To by nás museli certifikovat stroje. J Jsem nastavena raději pro 
variantu, kdy přijde tým z lidí, kteří pracují v podobné organizaci, než pracovníci 
z jakési odborně sterilní agentury, kteří by dobře znali systém, ale nikoliv praxi. 
Velmi pak vítám možnost vyměnit někoho z navrženého týmu tak, aby oběma dvěma 
stranám složení vyhovovalo. Tím si myslím, že mají obě dvě strany šanci částečně 
eliminovat druhou variantu. Tu první asi moc eliminovat nelze. Za ŽBZ jsem žádala 
výměnu vedoucího certifikačního týmu, z prostého faktu, že se známe.  
 

• Myslím, že přirovnání certifikací k procesu je přesné. Každý proces, nezasahuje-li se 
do něj necitlivě, má tendenci k rovnovážnému stavu.  Certifikace, tak jako vše nové, 
budou asi mít svá drobná pochybení, lepší a horší certifikační týmy. Přijde mi to 
přirozené a lidské. Snad je jen otázkou, kde je míra v kvalitě i kvantitě těchto případně 
se vyskytnuvších pochybení.         Ale věřím, že proces, bude-li postaven na 
serióznosti obou dvou stran, snaze komunikovat za zachování jasné čáry nároků 
na kvalitu, organizaci procesu i chování lidí v něm, bude ve finálním výsledku 
pro organizaci přínosem.  

 
 
 
     Sedmého května nám držte palce, přijde nám do kuchyně certifikační tým. Přeji si, 
abychom všichni hlídali opravdovou kvalitu. Sama jsem si slíbila, že až mi někdo bude 
vysvětlovat, jak máme mít v organizaci po dvaceti letech seřazené hrnky odbornosti a 
talíře papírů, tak se budu dívat do stropu a budu se snažit pokorně zamýšlet se nad 
tím, jestli na tom není něco pravdy. Ale jsem jen člověk a už nyní vím, že to pro mě 
nebude lehké. Svou práci mám ráda a průběžně přemýšlím o tom, jak ten či onen 
hrneček odborně uložím, a mám k tomu svá praktická zdůvodnění. Nejednou je to pro 
mě přemýšlení na týdny i měsíce. A troufám si říci, že atmosféra v celém pracovním 
týmu ŽBZ, je nastavena tímto směrem. Dělat věci co nejlépe.  
Jsem optimista a věřím, že na jedné i druhé straně jsou jen lidé, a více než křečovitá 
snaha o čistoskvoucí právní nastavení hranic, zabere ochota hledat tu nejlepší cestu 
pro kvalitu práce i procesu certifikace.  
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Ve Vraném nad Vltavou, 5. 5. 2014     
 
 
 
 
 



 


