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Abstrakt  

Název: 

Motivace dobrovolníků na sportovních akcí sdružení Tři pro zdraví. 

Cíle:  

Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění motivačních aspektů sportovních 

dobrovolníků, kteří se účastnili akcí pořádaných sdružením Tři pro zdraví a vypracování 

návrhů na zvýšení motivace k návratu na tyto akce. 

Metody: 

 V této práci byla použita kvalitativní metoda získávání informací, pozorování a 

hloubkové interview. Dále jsem také použila kvantitativní metodu dotazníkového 

šetření. 

Výsledky:  

Na motivaci dobrovolníků mohou působit různé stimuly. Mezi dobrovolníky 

z předešlých akcí sdružení Tři pro zdraví působí především vnitřní stimuly. Velkou 

účinnost ale zaznamenaly i vnější stimuly jako drobné dárky či nabídka startovného. U 

dobrovolníků, kteří se již nechtěli znovu účastnit těchto akcí, působil faktor pocitu 

nepotřebnosti. Proto mezi hlavní doporučení řadím návrh plánu práce na jednotlivých 

pracovištích. 

Klíčová slova:  

Sportovní dobrovolnictví, sportovní dobrovolník, motivace, stimuly, sportovní akce



 

 

Abstract 

Title: 

The motivation of the volunteers at sports events od the organisation Tri pro zdravi. 

Goals: 

The main goal of this bachelor thesis is the assessment of the motivation of volunteers 

who participated in events organised by Tri pro zdravi. Another aim consists in 

fomulating proposals on how to raise the motivation od volunteers to return and 

participate in the events again. 

Methods: 

This work is based on qualitative data collection methods: observation and in-depth 

interview. As a quantitative data collection method, a questionnaire has been used. 

Results: 

There are differen stimuli that may influence the motivation od the volunteers. The 

volunteers od past events od the organisation Tri pro zdravi were mainly influenced by 

internal motives. External motives such as small gifts of a free starting fee, however, 

were also quite effective. Those volunteers who do not want to paticipate in these events 

anymore mostly did not feel needed. Therefore, a work plan for each od the station sis 

included as one of the recommendations. 

Key words: 

Sports volunteering, sports volunteer, motivation, stimuli, sports event.  
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1. Úvod 

 Fenomén dobrovolnictví ve světě roste stejně jako jeho potřeba využití. Nejedná se jen 

o pomoc v sociálních zařízeních, zdravotnických zařízeních, pořádání humanitárních 

akcí, ale právě i v možnosti zajistit sportovní akce dostupné pro všechny. 

Dobrovolnictví ve sportu má svá specifika a velikou roli hraje časová náročnost. Na 

rozdíl od ostatních činností je doba pomoci velice úzce ohraničena a často zabírá 

nejlukrativnější období (léto, víkendy apod.) 

Nadšení pro dobrovolnickou činnost se mění v průběhu každé generace i života 

jednotlivce. Začínáme jako mladí, kteří rádi stráví víkend s kamarády, a končíme s tím, 

že má smysl pomáhat na akci, která prospívá ostatním ale i dobrovolníkovi samotnému. 

Stejně jako počasí je vrtkavé i nadšení dobrovolníků. Proto je velmi důležitá motivace a 

stimulace každého jedince, pokud chceme zachovat jejich stálý či rostoucí počet. 

Ve své práci se budu zabývat sdružením Tři pro zdraví z.s, které pořádá závody v okolí 

Klánovic a Úval. Konkrétně se jedná o duatlon, miniadventure, a Velkou cenu města 

Úval. Občanské sdružení začalo fungovat v dubnu 2008. Fungovalo na základě zákona 

č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakládalo ho několik nadšenců pro tento sport pod 

vedením Ondřeje Broučka. Hlavním důvodem pro vznik sdružení bylo pořádání Velké 

ceny města Úval a následně se připojily i další akce.  

Pro zpřehlednění bych uvedla krátký výčet sportovních akcí zaštítěných sdružením a 

spadajících pod hodnocení stejnojmenného seriálu: 

 Palestra Kbelská 10 – běžecký závod na 10km 

 Felix Újezdský Duatlon – kombinace běhu a jízdy na kole 

 Klánovický Mini Adventure – zážitkový závod dvojic 

 Velká cena města Úval – cross country horských kol 

Již od začátku byly akce pořádány s neziskovým záměrem. Hlavním cílem bylo přiblížit 

sport všem a zahrnout i rodiny s dětmi nabídkou zajímavého využití Klánovického lesa 

a okolí.  

Organizace těchto závodů se neobejde bez zapojení dobrovolníků, kteří se podílí na 

organizaci závodu v den konání, ale i před ním. Každý jednotlivý závod potřebuje jiný 



10 

 

počet dobrovolníků. Proto byly v rámci sdružení stanoveny minimální počty 

dobrovolníků, které jsou pro organizaci potřebné na bezproblémový chod a zároveň i 

počty bez kterých by se závod nemohl konat. 

Počet dobrovolníků v rámci těchto závodů klesá. Ve své práci se zaměřuji na důvody 

proč tomu tak je a navrhuji několik možných řešení, které by pomohly k tomu, aby se 

lidé navraceli zpět či byli nově motivováni se zúčastnit. 

Z prostředků sdružení ročně na podporu dobrovolníků je vyčerpáno nemalé množství 

peněz. Hlavní objem finančních prostředků je čerpán na nákup drobných dárků, pomocí 

kterých sdružení dobrovolníky odměňuje. Kromě drobných dárků dobrovolníci 

dostávají jídlo a pití v rámci dne a také možnost startovat na závodech a pozvat jednoho 

závodníka zdarma. Přes všechny tyto stimuly je odliv dobrovolníků citelný.  
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2. Teoretická východiska práce 

V mé práci se budu věnovat dobrovolnictví, motivaci a práci s lidmi. 

Proto bych úvodem ráda tyto pojmy alespoň trochu přiblížila.  

2.1  Dobrovolnictví 

Dobrovolnictví je často používaný pojem, který se dá vyložit mnoha způsoby. Nelze 

přesně stanovit jeden pohled, který je správný či platný a závazný pro všechny. 

Mezinárodní organizace OSN11 chápe dobrovolnickou práci jako: „neplacenou 

a nepovinnou práci, kterou lidé vykonávají mimo vlastní domov, prostřednictvím 

organizace nebo mimo ni.“ 

Dle této definice, bychom nemohli za dobrovolnickou službu či pomoc dostat 

jakoukoliv odměnu. Tím by odpadly velice často používané vnější stimuly tipu 

sportovní oblečení, jídlo, pití či drobné dary od sponzorů.  

Zároveň je touto definicí chápána širší oblast dobrovolnické práce než u jiných definic.  

Ještě širší oblast zahrnuje definice podle Zajíce (2004). Kdy pojem dobrovolnictví 

vysvětluje takto: „spojením dvou slov – „dobrá“ a „vůle“. Tedy dělat něco z dobré vůle, 

z osobního přesvědčení, a to bez potřeby honoráře, odměny nebo zisku. Dá se říci, 

že dobrovolnictví funguje od té doby, kdy vzniklo lidstvo samo, je to vlastně vzájemná 

pomoc mezi lidmi.“ 

Dobrovolnictví totiž proniká do různých sfér našeho života. Nejedná se jen 

o dobrovolnictví ve sportu či v práci s mladými lidmi, proniká i do zdravotnictví, práce 

v domovech důchodců či jiných oblastí běžného života. Pokud se podíváme na definici 

od Zajíce, pak se dobrovolníkem stáváme během života každý. 

 Proto uvádím ještě jednu definici, která pěkně shrnuje dobrovolnictví v běžném životě: 

 „Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní 

pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, 

je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.“ 

(Tošner, Sozanská, 2016) 

Tato definice se již detailněji vyjadřuje k oblasti vnitřní motivace dobrovolníka, a komu 

je dobrovolnická činnost určená. V našem případě můžeme jako příjemce chápat, buď 
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sportovní organizace, nebo účastníky daného programu, záleží na našem úhlu pohledu. 

Zároveň zde ale zazní i to, že díky dobrovolnické službě dobrovolník získává i 

nehmotné bonusy ve formě zkušeností, které jsou nepřenosné a určité dovednosti, které 

může dále použít ve svůj prospěch. 

2.2  Dobrovolnictví v České republice 

V 19. Století vznikají v českých zemích vlastenecké spolky, které měly podporovat 

umění, kulturu, vědu nebo vzdělání. Některé přetrvaly v určité podobě do dnes jako 

Sokol či Hlávkova nadace. (Tošner Jiří, Dobrovolníci a metodika práce s nimi 

v organizacích, s.29)  

V těchto organizacích pracují první dobrovolníci na různých pozicích. Nejčastěji je 

najdeme v oblasti organizace programu, cvičitelky, uklízečky. 

Dalším obdobím rozvoje dobrovolnictví byl dle Tošnera (2006) vznik samostatného 

Československého státu. Dochází k již propracovaným a bohatě strukturovaným sítím, 

od malých organizací, přes okresní až na zemskou a národní úroveň. 

 Naopak velkým útlumem prochází dobrovolnictví kolem roku 1989, kdy se velmi 

rychle rozvíjel sektor neziskových organizací a mnoho lidí hledalo další způsoby 

seberealizace v jiných oblastech, než dobrovolnické službě. 

Česká republika sice za ostatními zeměmi, jako je například USA, pokulhává 

v povědomí o dobrovolné činnosti, ale stále zde dochází k růstu a zdokonalování řízení 

dobrovolníků. Tošner (2006) 

Současná situace je nelehká, protože chybí lidé jak na placených pozicích, tak i 

v dobrovolnickém sektoru. Proto se dobrovolnický sektor stále potýká s nedostatečnými 

lidskými zdroji. 

2.3  Dobrovolnictví ve sportu 

Dobrovolnictví ke sportu neodmyslitelně patří. Dle Kováře (2016) by nekomerční sport 

bez pomoci dobrovolníků přešel do komercionalizace. Dále popisuje i různé formy 

dobrovolnictví, které se liší délkou, intenzitou či odborností prováděné práce. V této 

otázce s autorem plně souhlasím. Dobrovolnictví nabírá spoustu podob a je důležité 

jako vedoucí jednotka k dobrovolníkům přistupovat na základě různých faktorů, jako je 

předpokládaný čas, pozice či intenzita zapojení dobrovolníka. 



13 

 

Některé kluby jsou pro své fungování závislé právě na dobrovolnické činnosti. 

Dobrovolnická činnost má výhodu nejen v tom, že se snižují náklady na provoz 

takového klubu, ale jedním z důležitých faktorů je i to, že pokud člověk dělá něco 

dobrovolně ze své vůle, tak odvádí lepší a kvalitnější práci. Zde pak otázkou zůstává, 

jak dlouho dobrovolníkovi vydrží motivace a zda neochabne počáteční nadšení.  

Sportovní management vyžaduje dle Kováře (2011) sledovat nejnovější trendy v oblasti 

dobrovolnictví a také reakce na ně. Ty jsem zpracovala do tabulky č.1.  
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Tabulka č.1 Trendy v oblasti dobrovolnictví a reakce na ně 

Uspěchaný životní styl, měnící se rodinné 

vztahy, pracovní zvyky a žebříček hodnot 

ovlivňují ochotu a možnosti lidí věnovat 

se dobrovolnictví. 

Krátkodobější úkoly, které je možné sdílet 

a vykonávat, když je zrovna čas, 

dobrovolníka přitáhnou. Stanovte také 

data od kdy, do kdy budete dobrovolníka 

na daný úkol potřebovat. 

Dobrovolník je „blázen“, který se nechá 

zneužívat. Důležité jsou v první řadě 

peníze, potom já a případně moje rodina. 

Hledejte kreativní způsoby získávání 

dobrovolníků. Ukazujte hodnoty a přínosy 

dobrovolnictví pro společnost. 

Přichází doba odchodu silných ročníků do 

důchodu. Řada lidí bude hledat způsob, 

jak se udržet mezi lidmi a vyplnit volný 

čas. 

Najděte ve svém okolí schopné lidi, 

chystající se do důchodu a oslovte je se 

zajímavou nabídkou využití volného času, 

která by odpovídala jejich přáním a 

potřebám. 

Mezi dobrovolníky ve sportu je poměrně 

málo mladých lidí. Příčiny mohou být v 

zásadě dvě. Mladí nevědí, co jim 

dobrovolnictví může přinést nebo je 

sportovní kluby považují za příliš mladé 

na to, aby byli přínosem. 

Zamyslete se nad schopnostmi a 

dovednostmi mladých lidí využitelných 

pro vaši organizaci. Většina z nich si 

velice dobře rozumí s moderními 

technologiemi a například vytvoření a 

správu internetových stránek by zvládla.  

 

Jak vidíme z tabulky přístup k dobrovolníkům je nutno zachovat flexibilní a reagovat 

na celkový stav společnosti. Přístup k dobrovolníkům, který byl vytvořen před deseti 

lety, nebude mít nejspíše v dnešní době takové výsledky, jako když budeme sledovat 

aktuální dění a naučíme se na něj pružně reagovat. 
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2.4  Kdo je to dobrovolník 

„Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji 

energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti.“ 

Tošner (2006) 

Dobrovolník dle této definice by neměl mít nárok ani na odměnu formou občerstvení, 

pití či nějakého dárku od sponzora. V dnešní době se v rámci dobrovolnictví ve sportu 

velmi často užívá forma určitých benefitů a potom by tato definice nebyla směrodatná. 

Samotné dobrovolnictví můžeme dělit dle dvou kritérií a to času a akreditace. 

 Dle času ji zákon č.198/2002 Sb. dělí na krátkodobou, tedy do třech měsíců 

a na dlouhodobou, delší než tři měsíce.  

Na akreditovanou dobrovolnickou činnost a neakreditovanou ji dělí Hanáková 

a kol.(2008). Pod pojmem akreditovaný dobrovolník autoři uvádějí toho, kdo 

dobrovolnickou činnost vykonává podle Zákona o dobrovolnické službě. Zmiňují 

především připravenost dobrovolníka organizací, uzavření smlouvy a pojištění 

dobrovolníka. Neakreditovaní dobrovolníci bývají využíváni na jednorázových akcích. 

V pojetí v rámci sportovní akce bychom volně vzato dobrovolníka mohli chápat jako 

osobu pomáhající bez očekávání zisku, ale s příjmem malých benefitů v oblasti 

sportovního vyžití. 

2.4.1  Druhy dobrovolníků 

Na druhy dobrovolníků se můžeme podívat opět z více úhlů. Já bych ráda uvedla 

rozdělení podle Tošnera a Sozanské (2006), kteří dobrovolnictví dělí na 3 typy: 

 Dobrovolné zapojení při jednorázových akcích 

 Dlouhodobá dobrovolnická pomoc 

 Dobrovolnická služba 

Co se týká dobrovolnické služby, té se nebudu ve své práci věnovat. Krátce přiblíženo 

se většinou jedná o službu vykonávanou mimo domovskou zemi, je dlouhodobého 

charakteru a je profesionálně organizovaná. Její náležitosti zpracovává i zákon č. 

198/2002 Sb., O dobrovolnické službě. 
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 Tento typ dobrovolnictví ve sportu většinou nebývá použit, protože se zpravidla jedná 

o pomoc na jednorázových akcích či dobrovolnictví v rámci určité organizace po delší 

časový úsek. 

Pokud toto rozdělení napasujeme na dobrovolnické činnosti v rámci sdružení Tři pro 

zdraví, tak se v této organizaci využívá jak dobrovolného zapojení při jednorázových 

akcích tak dlouhodobé dobrovolnické pomoci. 

 V rámci dlouhodobé pomoci pracují členové sdružení, dochází na závody dlouhodobě a 

je možné s nimi již počítat i jako s dobrovolníky, kteří zvládnou složitější úkony. 

Skupina dobrovolníků, kteří pomáhají na jednotlivých akcích, má rysy dobrovolnické 

činnosti jednorázové, ač se určitá skupina těchto dobrovolníků vrací. Právě především 

na tuto skupinu dobrovolníků se ve své práci zaměřuji. 
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2.5  Motivace 

 

Jednou z důležitých otázek, kterou si musíme položit je: Proč dobrovolně bez nároku na 

jakoukoliv odměnu někomu pomáhat?  

Pokud bychom chtěli na tuto otázku odpovědět a dívat se na problém pouze 

materialisticky, odpověď nejspíš nenajdeme. Pokud se ale na ni podíváme a zamyslíme 

se nad již zmíněnými definicemi, dojdeme ke zjištění, že hlavní motivační faktor pro 

dobrovolníka by měl přicházet z něj samotného – vnitřní motivace. Tu je možné 

podpořit různými vnitřními i vnějšími stimuly a proto jsem se podívala na definice 

motivace a stimulace a jejich rozdíly. 

Jelikož jde opět o záležitost týkající se psychologie, nelze ji přesně definovat a je 

mnoho způsobů, jak se pokusit vyjádřit o co přesně jde. Pokud se podíváme do knihy 

Vedení lidí týmů a firem od Jiřího Plamínka, můžeme zde najít pojetí motivace jako 

způsob nadšení pro danou věc. Zároveň je zde sestavená i velice pěkná pyramida 

popisující šest stupňů práce s jednotlivci. Nastínila jsem ji v následující tabulce č.2 

Tabulka č.2 Stupně práce s jednotlivci 

Zvládání konfliktních lidí Roste? 

Rozvoj vztahových dovedností Sdílí? 

Harmonizace skutečných a požadovaných výsledků Umí? 

Harmonizace potřeb jednotlivců a organizace Chce? 

Šíření myšlenky organizace a vysvětlení rolí 

jednotlivcům 

Ví? 

Stanovení rolí a úkolů jednotlivcům při konání akce Může? 
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V prvním sloupci máme určitou skutečnost a ve druhém otázky, které se k této 

skutečnosti váží. Pokud bychom tuto tabulku chtěli přímo napasovat do sportovního 

prostředí a zjednodušit ji, mohli bychom ji volně interpretovat takto:  

 nejdříve je potřeba definovat úkol 

 správně předat zadání 

 zjistit zda dobrovolník tento úkol pochopil 

 dokáže ho splnit a předat dále 

 zda nám pod vedením roste. 

Samotnou motivaci pak Plamínek (2005) popisuje jako reakci na pocit, který máme buď 

pozitivní, nebo negativní, který vyvolává buď změnu, nebo zachování pozitivního 

pocitu. A pokud tyto pocity pak jsou příčinami chování jednotlivce, můžeme je nazývat 

motivy. 

 Logicky jde od tohoto tvrzení odvodit, že pokud se bude jednat o příjemné pocity, které 

bychom rádi zachovali, budeme se snažit tento pocit vyvolávat opakovaně a zároveň 

negativní pocit, který budeme chtít změnit, se budeme snažit nevyhledávat.  

Z pozice manažera, ale nejde přímo o snahu se negativním pocitům vyhnout. 

Manažerovi může být i tento pocit užitečný, pokud potřebujeme dotyčného pousnout 

v jeho práci, pohledu na situaci či mu v tom pomoci. 

2.5.2  Vrstvy motivace 

Motivaci můžeme rozdělit na několik úrovní například dle Plamínka (2005) se skládá ze 

tří vrstev: 

 Motivačního založení 

 Motivační polohy 

 Motivačního naladění 

Pro lepší pochopení těchto vrstev jsem vytvořila tabulku č. 3, kde jsem zpracovala 

podklady do krátkého přehledu. 
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Tabulka č. 3 Vrstvy motivace 

Vrstva motivace popis Projevy Působení pro 

management 

Motivační založení Osobnost člověka  Mohou být 

dočasně 

skrývány, ale 

v kritických 

situacích se 

projeví nejlépe  

Poznat, pochopit, 

použít 

Motivační poloha Životní a pracovní 

prostředí  

Možnost 

přehlušit některé 

vlivy 

motivačního 

založení 

Prostřednictvím změn 

v prostředí možnost 

upravovat motivační 

polohu 

Motivační naladění Stav vnitřních 

pohnutek 

Akutní stav 

v dané chvíli 

Rozpoznat, že se 

jedná o dočasné 

emoční stavy 
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2.6.  Stimulace 

V návaznosti na motivaci je potřeba také zmínit stimulaci. Rozdíl mezi těmito pojmy je 

především v pozici působení. Jak uvádí Plamínek (2005), pokud se snažíme lidi 

motivovat, dáváme požadovanou činnost do souvislostí s jejich již existujícími 

potřebami. Takže se snažíme najít jejich aktuální motivy. 

V téže publikaci se věnuje i stimulům a ty lze pro zjednodušení vnímat jako vnější 

podměty podporující dosažení požadovaného úkolu. Tyto stimuly ale jsou účinné pouze 

po dobu, kdy jsou motivovaným vnímány jako pozitivní a přínosné. Stimulace je 

zpravidla náročná po finanční stránce. Znát motivovaného pak nemusíme tak detailně 

jako u motivace samotné. 

Plamínek (2005) uvádí, že ze začátku je možné si vystačit jen se stimulací, ale pokud 

bychom chtěli člověka posunout výše, než na vykonavače jednoduché činnosti, musíme 

se postupně přesunout k motivaci a potom sloučit stimuly a motivace do jednoho směru 

působení, aby se nedostaly do vzájemné kolize. 

Stimulace bývá také někdy označována za vnější motivaci, například Tošner a Sozanská 

ve své publikaci z roku 2016 ji definují jako motivování okolními faktory, které 

nevycházejí z dobrovolníků samotných. 

Je tak nutné zmínit, že někteří dobrovolníci jsou sice motivováni a dobrovolnou činnost 

vykonávají, ale jejich motivace není úplně tou správnou. Horch (2009) uvádí, že někteří 

dobrovolníci chtějí uspokojit jen své zájmy, ale zájmy organizace nebo osob, pro které 

svou činnost koná, jsou jim lhostejné. Jako příklad bych uvedla dobrovolníky, kteří 

chtějí své postavení zneužívat pro komandování ostatních nebo přicházejí, aby 

uspokojili své potřeby socializace, ale zanedbávají své úkoly. Nebo ti, kteří chtějí 

zviditelnit pouze sebe, stát se středem pozornosti, ale neztotožnili se s cíli poslání dané 

organizace. 
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2.7. Oceňování dobrovolníků 

Pokud budeme vycházet z již dříve uvedených definic dobrovolnictví i dobrovolníka, je 

jasné, že otázka oceňování dobrovolníka je velmi složitá. Ve většině definic zaznívá, že 

jde o pomoc bez nároku na hmotnou, nehmotnou nebo finanční odměnu.  

Velice často se dostává toto tvrzení do rozporu, neboť co se týká sportovního 

jednorázového dobrovolnictví např., na závodech, jsou dobrovolníci stimulováni 

z venku zpravidla drobnými dárky.  

Tyto dárky mívají podobu nejen drobných dárků od sponzorů, ošacení, jídla, pití, 

ubytování, ale také startovného, volných vstupů do různých zařízení apod.  

2.7 Koordinace dobrovolníků 

Koordinace dobrovolníků je jedním z faktorů toho, zda se nám dobrovolník vrátí či 

nikoliv. Podle Tošnera a Sozanské (2016) : 

„Koordinátor dobrovolníků je klíčovou postavou dobrovolnického managementu.“ 

S touto definicí na základě vlastního pozorování naprosto souhlasím. Pokud koordinátor 

dobře zvládá svoji úlohu a dobrovolníci cítí svojí užitečnost, mají jasně zadané úkoly, 

jsou spokojenější. 
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Tabulka č. 4 je volně přejata z práce Adama Mičince (2016), ten ve své práci vytvořil 

přehled rolí, dovedností a vlastností koordinátora dobrovolníků. 

Tabulka č. 4 Role koordinátora dobrovolníků 

Role koordinátora Co musí koordinátor zvládnout 

Přehled činností potřebných pro dobrovolníky, 

počty, popisy pozice 

Pozitivní přístup, jasně stanovit role 

Detailní popisy pozic Komunikační dovednosti 

Plán kde a jak získat dobrovolníky Schopnost plánovat a stanovovat cíle 

Vytvořit prostředí pro dobrovolníky, kde se 

budou cítit potřební a podporovaní 

dochvilnost 

Organizace výběru dobrovolníků Zvládat konfliktní situace 

Vytvoření podkladů pro dobrovolníky – 

materiály a podklady 

Zvládat delegování  

Utvoření jasně stanovených pravidel Organizace lidí 

Proškolit dobrovolníky Zvládnout motivaci a zpětnou vazbu 

Vést databázi dobrovolníků Zpracovávání dat 

Zvládnout oblast motivace a stimulace Pozorování a poznání dobrovolníků 

 

2.8  Metody a techniky sběru dat 

Ve své práci jsem použila kvantitativní metodu techniky sběru dat a to dotazníkové 

šetření., kvalitativní metodu hloubkového interview s předsedou sdružení Ondřejem 

Broučkem. 

Výzkumný proces se dle Sedlákové (2012) řídí třemi fázemi. Každá z těchto fází má 

svou důležitost a nemůže být opomenuta ani jedna z nich, pokud chceme dosáhnout co 

nejvalidnějších výsledků. 

Těmi třemi fázemi je myšleno: 
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 Fáze přípravy 

 Fáze realizace 

 Fáze tvoření a interpretace závěrů 

Pokud se podíváme na fázi přípravy, tak mezi hlavní body Sedláková (2012) uvádí: 

 Stanovení cíle výzkumu 

 Formulace otázek 

 Určení cílové populace 

 Navržení výzkumné strategie 

 Volba výzkumné metody a techniky 

Když je hotová první fáze, můžeme se podívat na fázi druhou, kterou je realizace. 

V této fázi se budeme zabývat těmito úkoly: 

 Příprava výzkumného nástroje 

 Výběr zkoumaného vzorku 

 Sběr dat 

 Analýza dat 

Poslední fází jsou Závěry. V této fázi se budeme věnovat: 

 Interpretaci dat 

 Teoretickému zobecnění získaných poznatků 

 Zpracování závěrečné zprávy 

 Publikace zprávy o výsledcích 

 Zhodnocení provedení celého šetření  
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2.8.1 Výběr sběru dat 

Data jsou základem pro jakýkoliv marketingový výzkum. Ve své publikaci Kozel 

(2011) dělí data dle: 

 Jejich závislosti na: 

o Závislá na sobě 

o Nezávislá na sobě 

 Podle času: 

o Stavová – v daném okamžiku 

o Toková – opakovaně sbírané v určitém časovém období 

 Podle původu: 

o Sekundární data – ze zpracovaných dat  

o Primární data – zjištěná přímo u zdroje  

 Primární data dále dělí na kvalitativní a kvantitativní 

Celý proces marketingového průzkumu nebo výzkumu je potřeba pečlivě naplánovat a 

řídit se osvědčenými postupy, abychom na konci výzkumu nezjistili, že výzkum pro nás 

nemá hodnotu, protože zjišťoval něco jiného, než jsme chtěli. 

Proto je potřeba předem stanovit cíle výzkumu. Kozel (2011) píše, že: 

 „Dobře definovaný cíl je napůl vyřešený problém.“ 

Dále uvádí, že je třeba určit počet cílů. Mnoho cílů nám dá příliš širokou škálu, která je 

zbytečně nákladná. Příliš úzká škála pak může přehlédnout důležitou alternativu 

problému. Zároveň je třeba nezapomenout na nutnost zachovat cíle realizovatelné. 

Při definování cílů je nutné si také uvědomit Princip ledovce. Ten Kozel (2011) ve své 

publikaci popisuje, jako porovnání rozdílu mezi symptomem a problémem. Symptom 

(vršek ledovce nad hladinou) činí zhruba 10% celkového ledovce. Pod tímto vrškem se 

ale skrývá zbylých 90%, které jsou samotným problémem. Tímto přirovnáním se snaží 

ozřejmit, že je třeba nenechat se zmást tím, co se nám zdá na první pohled jasné, ale 

podívat se na zkoumaný problém i blíže. 

Následuje rozhodnutí, jak bude průzkum prováděn, zda budeme volit spíše kvantitativní 

nebo kvalitativní metody sběru dat. Rozdělení kvantitativního a kvalitativního 

průzkumu nezávisí pouze na technice, ale především na způsobu přístupu ke sběru dat. 
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Dobře tuto problematiku popisuje Sedláková (2012). Pro zpřehlednění jsem 

vypracovala tabulku č.5. 

Tabulka č. 5 Rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem ke sběru dat 

Kvantitativní Kvalitativní 

Teorie je východiskem, je testována Teorie může být výsledkem, je formulována 

Měření Popis 

Vysvětlení, odhalení příčin souvislostí Snaha o porozumění 

Tvrdá data Měkká data 

Tvrdé metody Měkké metody 

Velká standardizace Bez standardizace 

Možné zobecnění Problematické zobecňování 

Méně validní informace Vysoce validní informace 

Spíše reliabilní Málo reliabilní informace 

 

Kvalitativní metoda má své výhody i přednosti. Hendl ve své publikaci z roku 2012 

shrnuje výhody v tom, že: 

 Získáváme detailní popis a vzhled při zkoumání jedince, skupiny či události 

 Můžeme díky ní studovat procesy 

 Dobře reaguje na konkrétní podmínky a situace 

 Hledá místní příčinné souvislosti 
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Zároveň se ale také věnuje určitým nevýhodám kvalitativního výzkumu, kterými dle něj 

jsou: 

 Získaná data nemusí být zobecnitelná 

 Z těchto dat je náročné stanovit kvantitativní předpoklady 

 Kvalitativní výzkum bývá velice náročný (čas, peníze) 

 Velké riziko ovlivnění dat tím, kdo výzkum provádí 

Po vymezení problému, stanovení cíle výzkumu, stanovení výzkumných otázek, zvolení 

techniky sběru dat, musíme také vybrat výzkumný vzorek. 

Sedláková (2012) uvádí, že je třeba rozlišovat cílovou populaci a cílový vzorek. 

Cílovou populací myslí soubor jednotek, pro které by měly platit naše závěry. Zatímco 

cílový vzorek je část cílové populace. Pokud se nám podaří správně stanovit vzorek pro 

danou populaci, je to lepší než získat dvojnásobek špatně vybraných odpovědí.  

Některé techniky sběru dat vychází z náhodného výběru a podobně. Ve své práci se ale 

zaměřuji na konkrétní zkoumaný soubor a proto se této problematice dále věnovat 

nebudu. 

2.8.2 Dotazníkové šetření 

Dotazování je nejrozšířenější metodou sběru dat. Kozel (2011) popisuje postup 

vytvoření dotazníku, který je nejvyužívanějším nástrojem dotazování. 

1. Specifikujeme, na co se budeme ptát 

2. Vybereme způsob dotazování 

3. Stanovíme cílové skupiny a jejich výběr 

4. Konstrukce otázek v návaznosti na požadované informace 

5. Konstrukce celého dotazníku 

6. Pilotáž dotazníku 

7. Oprava 

8. Sběr dat 

9. Analýza a vyhodnocení 

10. Správná interpretace výsledků 

Dotazování může mít podobu telefonickou, písemnou nebo elektronickou. Jelikož jsem 

si pro svou práci zvolila elektronický dotazník, nebudu ostatní způsoby dále popisovat. 
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2.8.2.1  Konstrukce otázek 

Při konstrukci otázek je třeba dbát na srozumitelnost položené otázky. Například Kozel 

(2011) uvádí, že otázky, které respondenti nedokáží zodpovědět nebo které ani znát 

nepotřebujeme, v dotazníku nemají být uvedeny, mohly by ovlivnit respondenta. 

Ve své knize také uvádí základní pravidla pro otázky dotazníku: 

 Ptát se přímo 

 Ptát se jednoduše – musí být pochopitelná pro všechny respondenty 

 Používáme běžný slovník 

 Nepoužívat slova, která mají různé významy 

 Vyloučit zavádějící otázky 

 Dbát na genderové vyvážení 

 Nepracovat s nepříjemnými nebo ohrožujícími otázkami 

 Umožnit neposkytnout odpověď 

 Omezit citlivost otázek 

 Vyloučit odhady 

 Dodržovat slušnost 

 Používat krátké otázky 

 Vyloučit zdvojené otázky 

 Ptát se konkrétně 

2.8.3. Hloubkový rozhovor 

Další metodou, o které se ve své práci zmíním, je hloubkový rozhovor. Je mnoho typů 

rozhovoru. Pro všechny ale shodně platí, že je třeba je dopředu naplánovat. Při vedení 

rozhovoru by měl být zachován určitý postup. Tento postup jsem přejala od pana Kozla 

(2011), kde začíná vedený rozhovor vysvětlením cíle výzkumu a důvodu, proč byl daný 

respondent vybrán. Následuje samotný rozhovor, který může být jak nestrukturovaný, 

tak strukturovaný či polo strukturovaný. Toto rozdělení se váže na to, zda máme 

stanoveny přesné otázky, na které se respondenta budeme ptát v daném pořadí nebo 

v libovolném pořadí či pouze téma rozhovoru.  
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Stejně jako u dotazníkového šetření zde Kozel (2011) uvádí pár pravidel pro vedení 

rozhovoru: 

 Pracovat se složitostí požadovaných informací, aby je respondent byl schopen 

zodpovědět 

 Počítat s únavou a opadáváním pozornosti respondenta 

 Vyloučit osobní zasahování do odpovědí respondenta 

 Dodržovat předepsané postupy 

Následuje závěr rozhovoru, ve kterém poděkujeme respondentovi za rozhovor a 

případně mu nabídneme informaci, kde najde výsledky výzkumu. 
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

 

Cílem mé bakalářské práce je najít souvislosti mezi motivy dobrovolníků, jejich 

výkonem a návratností. 

3.1  Hypotézy: 

Počet dobrovolníků na závodech sdružení Tři pro zdraví klesá. 

Návratnost dobrovolníků klesá, pro nefunkční systém zaškolování a neefektivní 

motivování. 

Při obměně odměn by bylo možné získat větší množství dobrovolníků než doposud. 

Rozdělování práce a informovanost dobrovolníků má vliv i na jejich návratnost. 

3.2  Výzkumná otázka: 

Jaké stimuly působí na návratnost dobrovolníků na akce sdružení Tři pro zdraví. 

3.3  Úkoly práce: 

1. Pomocí metody pozorování stanovit konkrétní problémy. 

2. Nastudováním odborné literatury načerpat informace o motivaci, dobrovolnictví 

a vztazích mezi nimi. 

3. Hloubkovým interview zjistit možnosti změny a náhledy předsedy sdružení Tři 

pro zdraví Ondřejem Broučkem. 

4. Stanovení výzkumného souboru a příprava dotazníkového šetření. 

5. Provedení a vyhodnocení dotazníkového šetření. 

6. Vytvořit návrhy na zlepšení.  
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4.  Metodika práce 

Harmonogram provedení sběru dat: 

Vlastní pozorování – od roku 2013 

Příprava hloubkového interview a jeho provedení – v prosinci 2017 

Načerpání teoretických znalostí z odborné literatury - průběžně 

Vytvoření dotazníku – duben 2018 

Pilotáž – konec měsíce dubna 2018 

Spuštění dotazníku a sběr dat – květen a červen 2018 

Vyhodnocení dat – červenec 2018 

Zpracovaní a vytvoření návrhů na zlepšení – červenec a srpen 2018 

4.1  Popis výzkumného souboru 

Výzkumným souborem jsou lidé, kteří se již aktivně podíleli na konání sportovních akcí 

nejen se sdružením, ale i jiných. Nezařazuji sem pouze dobrovolníky z akcí Tři pro 

zdraví, protože bych ráda zahrnula větší soubor lidí a tím mohla získat více zkušeností 

právě z akcí, které tímto sdružením nejsou konané. Tento soubor budu vybírat pomocí 

filtračních otázek v dotazníkovém šetření. 
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4.2  Použité metody 

4.2.1 Pozorování 

Ve své práci jsem použila nejdříve metodu pozorování. Jsem členem sdružení a závodů 

se účastním již 5 let. Metoda pozorování má pomoci k popisu dané situace, reakce 

dobrovolníků, jejich chování a navrhnout řešení přímo pro tuto situaci. Pozorování bylo 

prováděno nestrukturovaně formou zkušeností.  

Nejdříve jsem se tedy na závody dívala jako dobrovolník na pozici registrace. Na této 

pozici jsem zůstala až do roku 2018, takže jsem pozorovala, jak se registrace mění a co 

by ideálně potřebovala za změny. Nejdříve se akce zúčastňovalo méně lidí, než 

v posledních letech a tak nebyla taková potřeba dobrovolníků. Tudíž i jejich koordinace 

nemusela být tak detailně propracovaná, jako když řídíte větší počet lidí. 

V této fázi jsem se začala ptát, co lidi motivuje pro to, aby na závody docházeli. 

Z důvodu jejich nedostatku a nízké návratnosti jsem se rozhodla zpracovat svoji 

bakalářskou práci na toto téma a pokusila jsem se vyhledat v odborné literatuře možné 

důvody. 

Po prozkoumání literatury jsem se rozhodla pro hloubkový rozhovor s Ondřejem 

Broučkem, abych zjistila, co vlastně je potřeba pro sdružení, jaké jsou konkrétní 

požadavky a zároveň možnosti, které může sdružení nabídnout či změnit. Proto jako 

další bod uvádím hloubkové interview. 

4.2.2 Hloubkové interview 

Další metodou je hloubkové interview. Hloubkové interview je metodou kvalitativní. 

Bylo provedeno s předsedou sdružení Ondřejem Broučkem, který závody zakládal a 

stále je aktivním členem a hlavně předsedou celého sdružení. Díky hloubkovému 

interview mohu získat primární data a zjistit konkrétní body, které jsou pro výzkum 

důležité. Na toto interview jsem si připravila otázky konkrétní i doplňující. Detailní 

výsledky jsem ve své práci neuvedla, ale stanovovala jsem podle nich cíle výzkumu a 

hypotézu. 

Příkladem může být otázka:  

Kolik dobrovolníků se jednotlivých závodů zúčastnilo od roku 2008 (kdy vzniklo 

sdružení) do roku 2017?  
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Touto otázkou jsem získala konkrétní počty dobrovolníků, se kterými mohu následně 

dál pracovat a vytvořit z nich tabulku, která je v kapitole výsledků. 

Po zjištění potřeby dobrovolníků mě zajímalo, jaké jsou možné prostředky, které se 

čerpají na dobrovolníky.  

Náklady na dobrovolníka se liší dle závodu. Nejvyšší náklady jsou na Klánovickém 

půlmaratonu. Tam náklady na dobrovolníka činní až 700,- Kč (podle výpočtu nákladů 

z roku 2017). Ve zbylých případech je to méně. Je počítáno se 150,- Kč na stravu pro 

dobrovolníka (svačiny, oběd a pitný režim) a náklady na triko (odměnu) činí 250,- Kč. 

Zbylé náklady jsou proměnlivé a počítají se do nich i pomůcky pro chod, proto je 

nebudu dále uvádět. 

4.2.3 Dotazníkové šetření 

Hlavním bodem výzkumu je kvantitativní metoda – dotazníkové šetření. Dotazník jsem 

vybrala z několika důvodů. Prvním důvodem je vysoká návratnost. I když je návratnost 

vyšší, pokud je šetření provedeno osobním dotazováním, vybrala jsem internetovou 

možnost. Důvodem pro výběr internetové varianty byla hlavně nízká nákladová 

náročnost a také rychlost provedení. Díky jeho flexibilitě jsem předpokládala návrat 

zhruba 200 dotazníků. 

Z osobního pozorování jsem zjistila, že většinu dobrovolníků tvořili mladí lidé, kteří 

hojně komunikují přes internet. Pro generaci, která využívá sociální sítě ke komunikaci, 

jsem umístila dotazník na stránku facebook a vytvořila pomocí google prostoru, který 

dnes nabízí širokou možnost využití moderních technologií. Tento dotazník jsem 

rozeslala dobrovolníkům, kteří na závodech již byli a pokusila jsem se pomocí skupin 

na facebookové stránce sehnat lidi se zaměřením na sport a pomocí prvních otázek 

vyfiltrovat lidi, kteří se ještě sportovních závodů na pozici dobrovolníka neúčastnili. 

Následnými otázkami jsem roztřídila dotazovaný soubor na: 

 dobrovolníky a ne dobrovolníky 

 ty, kteří byli na závodech 3+ pomáhat a ty, kteří pomáhali na jiných sportovních 

závodech 

 v rámci kategorie účastníci na závodech 3+ ještě dle počtu opakování 
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Tím se mi výzkumný soubor rozdělil a mohla jsem se detailně dotázat na specifika 

jejich motivace. Nejzásadnějšími soubory byli ti, kteří dochází na závody opakovaně a 

ti, kteří na závodě pomáhali, ale vrátit se již nechtěli. 

Po identifikaci a roztřídění výzkumného souboru jsem se zaměřila na konkrétní otázky, 

kterými jsem zjišťovala motiv pomoci v rámci sportovní akce. Ten je pro můj výzkum 

důležitý pro to, abych mohla navrhnout následná řešení podpory tohoto motivu, zda 

budeme moci s ním pracovat, či nikoliv.  

Jelikož bych ráda zahrnula několik okruhů respondentů, rozdělila jsem je do čtyř 

skupin. První dvě skupiny byli respondenti, kteří se závodů se sdružením Tři pro zdraví 

již zúčastnili, a rozdělím je podle toho, zda se jako dobrovolníci vrátili či nikoliv.  

Další skupinou budou respondenti, kteří se zúčastnili jako dobrovolníci sportovní akce 

pod jinou organizací. Poslední skupinou jsou respondenti, kteří se ještě dobrovolnické 

činnosti nezúčastnili. Z důvodu široké škály respondentů jsem tedy vytvořila dotazník 

pro každou skupinu dělený filtračními otázkami.  

Mezi filtračními otázkami jsem se ptala i na věkovou skupinu a pohlaví respondentů. 

Těmito otázkami bych ráda zjistila, zda se závodů zúčastňují častěji ženy či muži a které 

věkové skupiny se o dobrovolnictví zajímají. 

Následně mě zajímalo, jak na jednotlivé stimuly dobrovolníci reagují. Pro příklad uvedu 

škálovou otázku z dotazníku: 

Ohodnoťte pomocí číselné škály, jaký vliv na Vaše rozhodnutí o účasti na dané akci 

mají tyto stimuly (5= má rozhodný vliv, 1= téměř nemá vliv). 

Pomocí škály zjistíme u jednotlivých dobrovolníků, jak moc je tento stimul ovlivní. 

Mezi hlavní stimuly řadím odměnu za provedenou práci, sympatie k danému sportu či 

nadšení pro pomoc ostatním. 

Krom motivů jsem zjišťovala také důvody odchodu nebo rozhodnutí o nepokračování 

v dobrovolnické službě. Důvodem nemusí být změna, kterou můžeme ovlivnit. 

V určitých etapách života se mění i možnosti pro dobrovolnickou činnost. Například ve 

chvíli založení rodiny jsme omezeni nejen časem ale i rizikem onemocnění člena 

rodiny. Pokud se člověk přestěhuje do vzdálenější oblasti, tak také ztrácí motivaci 

k dojíždění do vzdálenějších míst. Proto v rámci otázek o ukončení dobrovolnické 
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služby budou respondenti tázáni otevřenými otázkami, pro dokreslení jejich životní 

situace, která měla vliv na jejich rozhodnutí. 

V závěrečné části dotazníku dostali respondenti možnost vyjádřit se k dané 

problematice a volně vyjádřit svůj názor. Neočekávám, že tyto otázky zodpovědí 

všichni respondenti, zároveň ale mohou být důležité pro dokreslení dané situace. 

4.3  Pilotáž 

Při realizaci jakéhokoliv dotazníku je potřeba provést nejprve pilotáž. Jedná se o 

odzkoušení dotazníku před jeho samotným spuštěním, aby se předešlo případným 

chybám. Nesprávně položené či formulované otázky, by mohly zkreslit a znehodnotit 

získaná data.  

Pilotáž dotazníku jsem prováděla se čtyřmi respondenty. Jedním byl člověk, který se 

závodů s organizací Tři pro zdraví zúčastňuje pravidelně již delší dobu. Dalším byl 

respondent, který se závodů zúčastnil jednorázově. Abych zahrnula i oblast, kdy se 

dobrovolník zúčastnil jiné sportovní akce, než se sdružením Tři pro zdraví vybrala jsem 

i pro tuto oblast vhodného kandidáta a nakonec i člověka, který se dobrovolnické služby 

ještě nezúčastnil. 

Po pilotáži jsem upravila formulaci dvou položených otázek pro nepochopení 

požadované odpovědi. Zbytek otázek dopadl podle očekávání a dotazník byl tedy 

spuštěn a ukončen v daném časovém úseku. 

4.4  Sběr dat 

Dotazník jsem vyvěsila na stránku www.facebook.com, kde je možnost oslovit pomocí 

zaměřených skupin i cílené skupiny. Tento dotazník byl vyvěšen po dobu měsíců květen 

a červen. 

Na webové stránce byl uvedený odkaz na dotazník, který byl vytvořen pomocí 

programu google pro vytváření webových formulářů. Tento webový formulář umožňuje 

filtračními otázkami rozdělit dotazník a zobrazovat následné otázky podle rozdělení do 

skupin. Respondent tedy nevidí otázky, které jsou pro ostatní skupiny respondentů. 

Tedy dojde k eliminaci ovlivnění odpovědí tím, že si respondent dopředu prohlídne 

následné otázky. 
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Z vlastního pozorování jsem došla k závěru, že ročníky starší generace nebudou aktivně 

využívat facebookové stránky a proto jsem dotazník rozeslala také emailem. Emailové 

adresy jsem získala z databáze dobrovolníků sdružení Tři pro zdraví. Ten jsem doplnila 

o průvodní emailový dopis, kterým jsem nastínila důvod využití jejich adresy a žádost o 

vyplnění dotazníku. Respondentům jsem nabídla i možnost dozvědět se výsledky 

výzkumu, stačilo odeslat souhlas se zasláním výsledků po jejich vyhodnocení. 

4.5 Analýza dat 

V měsíci srpnu jsem provedla vyhodnocování výsledků z dotazníkového šetření. 

Některé otázky bylo možno zpracovat statisticky, ale u otevřených a škálových otázek 

bylo potřeba provést detailnější zpracování.   
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5. Výsledky 

K poslednímu červenci, tedy 31. července 2018 jsem uzavřela sběr dat z dotazníkového 

šetření a začala výsledky zpracovávat. 

U otázek, které bylo možno zpracovat statisticky, jsem vytvořila grafy. U některých 

otázek nebylo možné statisticky interpretovat výsledky, proto jsem vytvořila pouze 

popis odpovědí. 

První otázkou jsem se ptala na pohlaví respondenta. Chtěla jsem zjistit, zda se 

dobrovolnické činnosti účastní spíše muži či ženy. Jak vidíme v Grafu č. 1, více se 

mého výzkumu zúčastnilo žen, které se zároveň někdy zúčastnili dobrovolnické činnosti 

v rámci sportovní akce. 

 

Graf č. 1 Rozložení četnosti ženy / muži 

Další otázkou, na kterou jsem se respondentů ptala, bylo věkové rozmezí. Zjišťovala 

jsem je z důvodu následného vypracovávání návrhů na zlepšení. Každá věková skupina 

většinou vyhledává jiné druhy stimulů. Pro správné zacílení podpůrných metod je dobré 

znát tento údaj.  Respondent si mohl vybrat z 5 věkových kategorií, které jsou i 

s výsledky vyznačeny na grafu č. 2. Jedním z faktorů, které ovlivnily výsledky této 

otázky je fakt, že zakladatelé sdružení se věkově přesouvají do rozmezí 30-40 let. 

Pokládám to za jeden z faktorů, proč tato skupina vyšla jako nejsilnější. Věkové 

skupiny mezi 20-30 roky jsou v období vysokoškolského života a počátku rodinného 

76%

24 %
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života. Tím je dle mého předpokladu výraznější rozdíl mezi těmito dvěma skupinami. 

Nedílnou pomocnou základnou sdružení jsou i rodiče zakladatelů a dobrovolníků, které 

nalezneme v poslední z uvedených skupin. Výsledky jsou interpretovány v procentech.  

 

Graf č. 2Věkové rozmezí dobrovolníků 
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Následná otázka roztřídila respondenty na ty, kteří již dobrovolníky byli a na ty, kteří 

ještě dobrovolníky nebyli. Následně každá skupina podle odpovědi pokračovala na svůj 

dotazník, přímo pro danou skupinu. Z grafu č. 3 vidíme, že mezi respondenty se mi 

podařilo zahrnout 92 % lidi, kteří již dobrovolníky na sportovní akci byli a 8 %, kteří 

nebyli. Tato odchylka, tedy zkresluje částečně výsledky interpretované z otázek č. 1+2. 

 

Graf č. 3 Rozdělení respondentů na dobrovolníky a ne dobrovolníky 

Nyní se krátce podíváme do oblasti respondentů, kteří ještě nebyli dobrovolníky.  

Těch jsem se dotazovala na to, co je pro ně rozhodující, aby se stali dobrovolníkem a co 

od dobrovolnické práce na závodech očekávají.  

Na první otázku bylo možné odpovědět výběrem z možností, přičemž mohl respondent 

vybrat více odpovědí.  

Proto tyto výsledky nebudu interpretovat v procentuálním vyjádření ale v bodovém 

ohodnocení, protože každá z odpovědí mohla dostat 0-16 bodů. Přehledně jsou výsledky 

zpracované v grafu č. 4. Nejvíce ohodnocenou odpovědí byli časové možnosti 

dobrovolníka, bez kterých by samozřejmě ani jeho účast na akci nebyla možná. 

Shodnými počty byly ohodnoceny odpovědi na místo konání akce, sport a odměnu za 

práci. Faktor, jakého sportu se konaná akce týká, není nijak výjimečným. Z běžné praxe 

se lidé, kteří se zajímají o plavání či sami plavou spíše budou účastnit i jako 

dobrovolníci těch to akcí. 
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Graf č. 4 Rozhodující faktory pro lidi stát se dobrovolníky 

Druhá otázka této skupiny byla otevřená, proto vybírám z odpovědí ty nejzajímavější. 

Jeden z respondentů odpověděl, že od závodů očekává, že dostane práci a nemusí si ji 

vymýšlet sám. Ostatní odpovědi se zhruba shodovali na netradičním zážitku a pomoci 

sportu, který mají rádi. 

S dalšími otázkami se přesuneme do části, kdy se respondenti již dobrovolníky stali a to 

buď na závodech se sdružení Tři pro zdraví či na jiných akcích.  

Tyto respondenty jsem roztřídila na dvě skupiny. Ty, kteří se dobrovolnictví účastnili na 

akcích sdružení Tři pro zdraví a na jiných akcích. Z počtu těch, kteří se dobrovolníky již 

stali, se 13% účastnilo jiné sportovní akce a 87 % pod vedením sdružení Tři pro zdraví. 

Skupiny respondentů, kteří se vyfiltrovali na dobrovolníky na jiných sportovních akcí, 

jsem se dotazovala, na jakých akcích se stali dobrovolníky. Z počtu 24 respondentů se 

jich 19 zúčastnilo závodů Czech Run a 5 lokálních závodů v místě jejich bydliště. 

Těchto závodů se účastní opakovaně, u 80 % respondentů více jak dvakrát.  
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Následující otázkou bylo, jaké se jim dostalo za odvedenou práci odměny. Mezi 

odpovědi se vyskytly hlavně tyto: 

 startovné na dalším závodě 

 triko s logem závodů či sponzora 

 balíček jídla na dobu konání akce 

 ubytování po dobu akce 

 drobné dárky od sponzorů (lahve, světýlka, blikačky, drobné slevové poukazy) 

 volné vstupy do sportovního objektu jejich sponzora 

 nic 

 zlevnění členského poplatku  
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Poslední otázka na tuto skupinu byla: Co je vedlo k tomu stát se dobrovolníkem? 

Odpovědi na tuto otázku jsem zpracovala do grafu č. 5. 

 

Graf č. 5 Motivace k dobrovolnictví 

Tato otázka byla opět s možností výběru více odpovědí a tudíž vyhodnocena pomocí 

bodové škály, kde každá odpověď mohla získat 0-24 bodů. Z výsledků vidíme, že 

nejvíce hodnocenou odpovědí, byla motivace drobných odměn a kamarádi. Z teorie 

víme, že by dobrovolnická činnost neměla být odměňovaná byť drobnými dárky. 

Z praxe ale vychází, že je to jeden z nejčastějších motivů k dobrovolné činnosti.  

Na konec se přesuneme ke stěžejní skupině respondentů. K těm, kteří se akce sdružení 

Tři pro zdraví již zúčastnili a to buď opakovaně, nebo jednorázově. Do této skupiny 

spadá z celkového počtu 160 respondentů.  

Nejdříve mě zajímalo, kolikrát se akcí se sdružením Tři pro zdraví zúčastnili, abych 

vyfiltrovala skupinku, která se zatím nebo již nevrátila a na tu, která se účastnila 

opakovaně. 

 Výsledky na tuto otázku jsou graficky zpracované v grafu č. 6. Výsledky jsou 

interpretovány procentuálně, kde 100% = 160 respondentů.  

0 5 10 15 20 25

Vůle pomáhat

Kamarádi

Seberealizace

Motivace drobných odměn

Nevěděl jsem co s volným časem



42 

 

  

Graf č. 6 Četnost účasti na závodech sdružení Tři pro zdraví 

Největší skupinu tvoří dobrovolníci, kteří se vracejí na závody opakovaně a to právě 3x- 

Skupinu s účastí 4x a více tvoří převážně členové sdružení Tři pro zdraví.  

Respondentů, kteří se zúčastnili akcí právě jednou, jsem se dále dotazovala, co bylo 

důvodem, pro neopakování jejich účasti. Ze škály odpovědí si mohli vybrat právě jednu 

a z těch byla nejčastěji uvedena nespokojenost. Pro tuto dopověď jsem udělala možnost 

otevřenou formou vyjádřit proč nebo s čím byli nespokojeni. Jako hlavní důvod byla 

uvedena: 

 dlouhá čekací doba na zadání práce 

 měli pocit, že nejsou potřeba 

 nevěděli pořádně, co mají dělat 

 po skončení úkolu nevěděli co dál 

V grafu č. 7 vidíme další důvody, proč se akcí nezúčastnili opakovaně. Do této skupiny 

spadá 32 respondentů a graf je vyjádřen počtem lidí, nikoliv procentuálně. 
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Graf č. 7 Důvody neopakované účasti 

Doplňující otázkou mě zajímalo zjistit, zda na toto rozhodnutí mělo také vliv životní 

období, ve kterém respondent byl. Shodně všichni respondenti, kteří odpověděli na 

otázku, že mají nedostatek volného času, uvedli, že se nacházeli ve zlomovém životním 

období a tedy nemohli věnovat nadále svůj volný čas sportovnímu dobrovolnictví. 

V těchto odpovědích vedla změna rodinného stavu či narození potomků.  
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Z doplňujícího dotazníku se vracím k otázkám na skupinu dobrovolníků sdružení Tři 

pro zdraví. Zde jsem se ptala, na jakých akcích se dobrovolné činnosti zúčastnili. Na 

tuto otázku bylo opět možné odpovědět více možnostmi a tak jsou výsledky 

interpretovány v bodech od 0-160. Pro zpřehlednění jsem opět vytvořila graf č. 8 

 

Graf č. 8 Četnost účasti na jednotlivých akcích 

Z grafu je jasně čitelné, že nejvíce dobrovolnicky navštěvovanou akcí je Klánovický půl 

maraton a Velká cena města Úval. Velká cena města Úval je také nejstarším závodem, 

který sdružení organizuje a má tedy nejdelší tradici. Klánovický půl maraton je zase 

největší akcí, co se týká počtu účastníků samotného závodu. Běžecké závody se 

v posledních letech těší stále většímu počtu účastníků. Díky oblibě běžeckého sportu.  

Předposlední otázkou bylo, co je motivovalo k dobrovolné činnosti. Otázky jsou opět 

vyhodnoceny v bodech, neboť bylo možné odpovědět více možnostmi. Odpovědi 

vyčteme z grafu č. 9.  
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Graf č. 9 Motivy dobrovolné činnosti  

Sdružení se prezentuje hlavně rodinnou atmosférou jejich závodů, kterou dle výsledků 

dobrovolníci oceňují a uvedli ji jako jeden z hlavních motivů jejich dobrovolné činnosti. 

Společně s kamarády byly téměř shodně ohodnoceny i drobné dárky za pomoc. Na 

možnost startovat zdarma na závodech reagovalo z celkového počtu 123 respondentů, 

což tvoří 77 % všech respondentů. 

Poslední otázka byla otevřená a bylo možné otevřenou formou sdělit, co by dle 

respondentů bylo ceněným zlepšením. V krátkém výčtu uvádím ty, které se opakovali 

alespoň 4×: 

 jasně sdělené úkoly 

 postup po skončení jednoho úkolu 

 přednost při vydávání stravy před závodníky 

 možnost hlasovat o výběru odměny 

 předem rozdělená hierarchie  

Po zpracování výsledků jsem se podívala do výzkumných hypotéz a výsledky s nimi 

porovnala.  
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6. Výsledky 

6.1  První hypotéza 

Počet dobrovolníků na závodech sdružení Tři pro zdraví klesá. 

Odpověď na tuto hypotézu jsem hledala ve statistických zápisech o počtu dobrovolníků 

na jednotlivých akcích, které sdružení vede. Výsledky jsem zpracovala do přehledné 

tabulky č. 6. Data jsou uvedená od roku 2015 do roku 2018. V posledním roce chybí 

jenom údaj o počtu dobrovolníků na Klánovickém půlmaratonu, neboť ještě neproběhl.  

Z tabulky je vidět, že počet dobrovolníků neklesá, ale pouze roste jejich potřeba 

vzhledem k rostoucímu počtu závodníků. 

Tabulka č. 6 Počet dobrovolníků v jednotlivých letech  

Rok Duatlon Mini 

Adventure 

Velká cena 

města Úval 

Klánovický půl 

maraton 

2015 39 38 37 45 

2016 40 46 35 50 

2017 35 39 30 60 

2018 37 44 30  
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6.2  Hypotéza druhá 

Návratnost dobrovolníků klesá pro nefunkční systém zaškolování a neefektivní 

motivování. 

Tuto hypotézu se nepodařilo vyvrátit. Částečně byla potvrzena z volných odpovědí 

dobrovolníků, kteří již nepokračovali v dobrovolnické činnosti v rámci sdružení Tři pro 

zdraví. Prostoje mezi úkoly z mé vlastní zkušenosti opravdu vznikaly. Bylo potřeba 

obejít několik lidí, kteří rozdělovali práci a cíleně ji takto hledat nebo si ji sám 

vymyslet. Pokud si dobrovolník z tohoto zacházení připadá nepotřebný, nemá následně 

potřebu v dobrovolné činnosti pokračovat a nabyde dojmu, že je zbytečné na akce 

docházet. Proto jsem se rozhodla vypracovat konkrétní návrh na zlepšení. Blíže jsem ho 

rozpracovala níže. 

6.3  Hypotéza třetí 

Při obměně odměn by bylo možné získat větší množství dobrovolníků, než doposud. 

Tuto hypotézu se nepodařilo potvrdit. Dle mého názoru jsem tuto hypotézu špatně 

postavila. Pokud by byla hypotéza postavena, že odměny mají vliv na motivaci 

dobrovolníků, byly by výsledky průkaznější. Z výzkumu vyšlo najevo, že odměny jsou 

jako stimul na prvním místě spolu se setkáními s kamarády. Z toho ale nelze vyvodit 

závěr, že bude možné získat větší množství dobrovolníků než doposud, neboť nevíme, 

zda tento stimul bude shodně působit i na nově příchozí dobrovolníky. Je zde šance, že 

ano. Proto bych mezi návrhy na zlepšení zařadila i možnost dopředu vědět jaký drobný 

dárek dobrovolník obdrží.  
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6.4  Hypotéza čtvrtá 

Rozdělování práce a informovanost dobrovolníků má vliv i na jejich návratnost. 

Tuto hypotézu se podařilo potvrdit. V otázkách na důvod neopakování dobrovolné 

činnosti byla nejčastěji uvedena odpověď, že dobrovolníci nebyli spokojeni. V následné 

doplňující otázce již sami respondenti uvádějí rozdělování práce jako hlavní důvod 

k ukončení jejich činnosti.  

6.5  Výzkumná otázka 

Jaké stimuly působí na návratnost dobrovolníků na akce sdružení Tři pro zdraví. 

Na výzkumnou otázku jsem našla více možných odpovědí. Mimo již uvedených stimulů 

je potřeba zde uvést i faktor ceny volného času, závažné životní kroky (svatby, rozvody, 

stěhování, narození dětí), nadšení dobrovolníka pro cyklistické a běžecké sporty.  
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7.  Doporučení pro zlepšení situace s dobrovolníky 

 možnost znát drobné odměny dopředu již při přihlašování  

 Vypracovat podrobné návody pro dobrovolníky na daných stanovištích pro 

případ nepřítomnosti či zaneprázdněnosti vedoucího dobrovolníků. 

 Zkusit oslovit studenty na univerzitní půdě a navrhnout možnosti praxe, 

výzkumu apod. 

 Nabídnout možnosti postupu – program pro vracející se dobrovolníky 

7.1  Drobné odměny 

Na závodech dobrovolník dostává drobnou odměnu většinou ve formě trika, mikiny, 

košile apod. 

Na začátku sezóny by se dalo obeslat stabilní dobrovolnickou základnu s možností 

výběru budoucích dárků. Tím bychom je mohli stimulovat, připomenout, že závody 

budou a že jsou potřební a že je brán ohled na jejich názory. Nám to umožní dopředu 

připravit odměny a také udržovat s dobrovolníky kontakt i v mezičase, kdy jejich 

pomoc není třeba. 

 Mým návrhem by bylo zapracovat trochu při náboru s odměnami. Do přihlašovacího 

formuláře bych zadala i informaci o tom jakou odměnu by dostal dobrovolník za tento 

závod, mohl by vybrat svou velikost a případně hlasovat pro barevnou kombinaci. 

Předejdeme tak tomu, že bude nedostatek velikostí a že dobrovolník bude zklamaný, že 

mu odměna nesedí.  

7.2. Nábory dobrovolníků 

Dále by bylo dobré rozšířit soubor oslovovaných dobrovolníků například o studenty 

univerzit. Ti se dle výzkumu Bártové (2012) do dobrovolnictví pouští velice často a 

jsou celkem dobře uchopitelným souborem. Těmto studentům je pak možné nabídnout i 

jiné vnější stimuly, jako například: 

 Potvrzení o praxi 

 Možnost dělat výzkum v rámci závodů 

 Získat zkušenosti do dalšího zaměstnání 

 Získat kontakty  
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7.3 Program pro dobrovolníky, kteří se vracejí 

Cílem je získat stálé dobrovolníky a o ty je třeba se starat, jak jsem již uváděla 

v předchozích kapitolách. Pokud cítí dobrovolník, že je potřebný a má svou hodnotu, 

tak se častěji vrací a je motivován vnitřně pro pokračování. Právě takovýto druh 

motivace je třeba podporovat, aby se udržoval pokud možno stabilní a fungující základ 

pro organizování. 

Mým návrhem je vytvořit konkrétní postup na jednotlivých pozicích. Ve chvíli, kdy 

přichází dobrovolník poprvé, je mu třeba vysvětlit myšlenku závodu, jak to chodí, co je 

jeho úkolem na stanovišti a pak proškolit. 

 Zatímco dobrovolník, který se vrací, je již částečně proškolen a není třeba mu věnovat 

tolik času v zaškolování jako u dobrovolníků, kteří přicházejí poprvé.  

Přenesením nebo také delegováním pak posuneme zodpovědnost i na další členy a 

zatížení vedoucích pozic by se mělo snížit.         

7.4  Návrh podoby manuálů pro jednotlivá stanoviště 

Jako návrh jsem uvedla vzor, který by se vyplňoval dle mého návrhu pro každé 

stanoviště, aby dobrovolník, který přijde na stanoviště, mohl přehledně vidět své úkoly. 

Díky tomu by dobrovolník mohl po dodělání jednoho úkolu samostatně pokračovat na 

další. Zároveň by tím odpadla jistá vytíženost vedoucího pracovníka. Přehled pomůcek 

umožní sehnat všechny pomůcky dopředu. Počet dobrovolníků nám umožní hned na 

začátku rozdělit role dobrovolníků. Níže jsem vypracovala příklad takového vzoru pro 

stanoviště registrace.  
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VZOR: 

Stanoviště:  Registrace 

Kontaktní osoba: Petr Novák, telefon: 123 456 789 

Počet dobrovolníků: 6 lidí 

Potřebujete:  

2× stan bílý, 2 zádové bočníce,2 bočnice s okénkem, 3 velké stoly, 1 malý stůl, 5 židlí, 

nalepovací banner – registrace, banner na stoly s popisem závodů, 1 tiskárna, 

2 počítače, 3 pytle na odpadky, lepicí páska stříbrná, Velký buben s elektřinou, 

3 prodlužovací kabely na elektřinu, krabice na anketu, startovní tašky, čipy a čísla, 

propisky, nůžky, 2× kasa s doklady  

Vytištěné materiály: 

Podpisové archy, přihlášky, ankety, harmonogram, mapy trasy, diplomy 

Postup: 

1. Postavení stanu a přidělání bočnic a bannerů dle nákresu 

2. Postavení stolů, židlí, přidělání košů dle obrázku 

3. Připojit a rozvést elektřinu, tiskárnu, notebooky a kasu 

4. Startovní tašky naskládat a připravit čísla a čipy 

5. Podpisové archy a přihlášky rozdělit na dospělé a děti a přidělit na stanoviště 

6. Všechny papíry na stole zatížit 

7. Dodat psací potřeby k podpisovým archům a přihláškám 

8. Rozdělit role: 

a. 1 osoba vítání a navozování prvního kontaktu a podpisy do archu nebo 

přihláška 

b. 1 osoba vkládá informace do tabulky v notebooku 

c. 2 osoby vydávají tašky/čipy/čísla 

9. Při příchodu závodníka, požádat o osobní doklad. Vyhledat závodníka 

v seznamu a podle označení zda má zaplaceno či nikoliv, vybrat peníze. Požádat 

o podpis souhlasu s tím, že bere na sebe zodpovědnost za své zdraví a nesmí 
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startovat bez helmy. Dále pak do notebooku zapsat číslo čipu a startovní číslo. 

To pak vydat závodníkovi spolu se startovní taškou. 

10. Ukončení registrace je v 11h. V 11.10 předat startovní listinu na stanoviště 

časomíry a dále již nepřepisovat.  

11. Po odevzdání sklidit přihlášky, dát viditelně tombolové lístky a tombolovou 

krabici.  

12. Uklidit materiály. Na stánku zůstávají nadále dva dobrovolníci a zbytek se 

přesune do oblasti cíle a hlásí se u vedoucího tam. 

13. Dva zbylí hlídají kasu, poskytují informace a čekají na přinesení výsledkové 

listiny.  

14. Po přinesení výsledků vypíší diplomy a předají je k podiu. 

15. Počkají na ukončení a pak kompletně zabalí celý stan registrace. 

Nákres: 

 

Obrázek č. 1: Nákres postavení registrace  
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Upozornění: 

V archu podpisů je uvedeno, zda závodník platil či nikoli, hlídat a vybrat platby na 

místě. 

U dětské registrace podepisuje zákonný zástupce, nikdy ne dítě. 

Je potřeba dodržet stanovený čas uzavření aby se včas předala startovní listina do 

časomíry. 

Registrace nikdy nesmí zůstat bez dozoru. 

Po vyhodnocení se zde vypisují diplomy a nikdo jiný do nich nenahlíží. 
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8. Diskuze 

Cílem mé práce bylo zjistit motivační aspekty dobrovolníků v rámci sdružení Tři pro 

zdraví. Pro získání dat jsem použila dotazníkové šetření, u kterého jsem předpokládala 

návratnost 200 dotazníků. Od dotázaných respondentů ze souboru, který má v evidenci 

sdružení jako již kontaktované dobrovolníky se mi navrátilo 78 %, zbylé dotazníky byly 

vyplněny respondenty z internetových stránek, na kterých byl dotazník vyvěšený. Podle 

Kohoutka (2010) je doporučená návratnost 75 %, tudíž byla návratnost splněna. Lepší 

návratnosti bych mohla dosáhnout osobním dotazováním. To by ale bylo velice časově 

náročné při počtu dotázaných respondentů. 

Motivace dobrovolníků má různé podoby i důvody. Z výzkumu Friče a kol. (2001) 

vyšlo, že nejčastějším motivem je důvěra v organizaci, šíření dobré myšlenky, uplatnění 

svých schopností, nové dovednosti a myšlenky nebo nové vztahové vazby. Výsledky 

z mého výzkumu ukazují podobná data, rozšířená především o nové vztahy a drobné 

dárky.  

Získání odměn bylo uvedeno mezi hlavními důvody konání dobrovolné služby. To je v 

rozporu s uvedenou definicí dobrovolnictví dle Zajíce (2004), kdy by dobrovolník měl 

jednat z dobré vůle, bez potřeby odměny nebo zisku. Zároveň ale v definici Tošnera 

Sozanské (2016) je již připouštěn i jiný přínos pro dobrovolníky. Proto bych drobné 

dárky i nadále využívala jako podpůrný prostředek pro získávání a udržování 

dobrovolníků. Ačkoliv jde o krátkodobou stimulaci a bylo by lepší v týmu dobrovolníků 

vzbudit především vnitřní motivaci. Ta je dlouhodobější a má trvalejší charakter jak 

uvádí Plamínek (2015). 

Otázka na motivaci dobrovolníků byla položena s možností výběru. Do výčtu jsem 

nezařadila určitě všechny motivy, které mohli dobrovolníci mít, proto je do jisté míry 

zkreslená a tudíž je i její přínos diskutabilní. Respondenti měli možnost na konci 

dotazníku vypsat jakékoliv další odpovědi, tak se jiné odpovědi nevyskytovali. 

V otázce na nejčastější věk dobrovolníků Hořejsí (2013) uvádí věkové rozmezí mezi 

19- 25 lety. V mém výzkumu se nejčastěji objevovala věková skupina 30- 40 let. 

Výsledek bude nejspíše ovlivněn faktem, že členové sdružení, kteří závod zakládali, 

stárnou a s nimi i jimi oslovovaná dobrovolnická základna. 
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Důležitou otázkou bylo i proč se dobrovolníci rozhodli nevrátit a nadále nepokračovat 

v dobrovolné činnosti se sdružením Tři pro zdraví. Respondenti, kteří svou činnost 

prozatím ukončili, uvedli ve dvanácti případech, že nebyli spokojeni z důvodu 

nejasnosti koordinace a zadávání úkolů.  

Na základě sesbíraných dat jsem vypracovala návrhy pro zlepšení. Ty vycházejí 

především z odpovědí na koordinaci dobrovolníků. Především vytvoření manuálu pro 

usnadnění zaškolení dobrovolníků na jednotlivých stanovištích. Tento manuál je 

potřeba dopracovat pro každé stanoviště. Uvedla jsem příklad pro organizaci stanoviště 

registrace, který jsem vytvořila na základě vlastního pozorování fungování tohoto 

stanoviště. Bylo by dobré ho doplnit i o další informace, které by diskuzí s vedoucími, 

kteří toto stanoviště řídili, mohli být doplněny. 

Pro další možné zlepšení by bylo dobré uskutečnit další výzkum, který by pracoval 

s kvalitativními metodami výzkum. Doporučovala bych provést výzkum na setkání 

s dobrovolníky ihned po proběhnutí akce.   
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9.  Závěr  

Dobrovolníci jsou nedílnou součástí konání jakékoliv akce v naší společnosti. Nelze 

opomenout jejich významnou roli i v konání sportovních akcí. Nejen ale akcí, ale 

i jejich práce ve sportovních svazích, sdruženích či jiných organizací. Cílem mé práce 

bylo zhodnotit, jaké motivační aspekty působí na dobrovolníky ve sdružení Tři pro 

zdraví a na základě získaných dat navrhnout možná řešení. 

Hlavním důvodem pro uskutečnění výzkumu bylo, že počet dobrovolníků ve sdružení 

Tři pro zdraví klesá. Respektive, že neroste spolu s počtem účastníků akce a tím se stává 

nedostatečným.  

Na začátku výzkumu bylo potřeba vycházet z vlastního pozorování. Pozorování bylo 

potřeba pro zmapování sdružení, jeho působení a podrobného pochopení způsobu 

fungování. Pozorování jsem doplnila o podrobný rozhovor s předsedou sdružení 

Ondřejem Broučkem. V tomto rozhovoru jsem zjistila především konkrétní údaje o 

počtech dobrovolníků, o potřebném počtu a zároveň o možnostech sdružení co a za 

jakých podmínek dobrovolníkům nabídnout. 

Stěžejním bodem, ale bylo dotazníkové šetření. Tuto kvantitativní metodu jsem použila 

především pro její flexibilitu a nízkou nákladovost. Dotazník jsem rozeslala 

dobrovolníkům, které má sdružení ve své databázi a pro rozšíření výzkumného vzorku 

jsem dotazník vyvěsila i na internetové stránky. Dotazník jsem zpracovala pomocí 

funkcí google disku. Jde o velice přehledný systém tvoření dotazníků. Díky možnosti 

dotazník rozeslat emailem a zároveň ho mít vyvěšený na internetových stránkách byl 

získán celkem široký soubor respondentů. 

Na základě provedených šetření jsem došla k závěru, že nejvíce je třeba zapracovat na 

koordinaci dobrovolníků, především pak na jejich zaškolování a následné péči. 

Vypracovala jsem proto vzor, jak zpracovat podklady pro dobrovolníky, aby na 

stanovištích mohli pracovat i bez neustálého dohledu hlavního koordinátora a věděli, 

jako postupovat samostatně. Velice často se stává na těchto akcích, že jsou dobrovolníci 

nedostatečně využiti, připadají si nepotřební, a proto se pak již na tyto akce nevracejí. 

Podklady k tomuto zjištění vychází nejen z mého výzkumu, ale i z předešlých výzkumů 

provedených na akademické půdě.  
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Mezi další doporučení, které jsem uvedla ve své práci, patří i zapojení dobrovolníků do 

výběru odměn, které budou dostávat za svou činnost. Tím dobrovolníci pocítí další 

zájem ze strany sdružení. Kontakt s dobrovolníky je dobré udržovat i mimo akce, tímto 

krokem by mohlo dojít k ukotvení jejich spolupráce. 

Jako nejdůležitější bych ale zrealizovala vypracování zaškolovacích vzorů pro všechny 

stanoviště a následně je na jednotlivých stanovištích vyvěsila a po prvním použití 

případně upravila dle potřeb jednotlivých stanovišť.  
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