
Příloha č.1: 

Hloubkové interview s Ondřejem Broučkem 

Přepisuji v návaznosti na obhajobu pouze otázky, které jsem při rozhovoru panu Broučkovi 

pokládala. 

 Jaká je stručná historie sdružení Tři pro zdraví? 

 Které závody jsou přímo pod patronací 3+? 

 Je možné nahlédnout do databáze dobrovolníků, použít ji? 

 Jak se dobrovolníci získávají a jaké náklady jsou na ně vynakládány? 

 Kolik je minimální počet vztažený k jednotlivým závodům? 

 Je možné pracovat s odměnami? 

 Je reálné použít nový plán zaučování dobrovolníků? 

 Máš konkrétní návrhy na zlepšení od dobrovolníků, nebo nějakou reflexy? 

 

 

Příloha č.2 
 

Dotazník na motivaci dobrovolníků 
Tento dotazník slouží jako výzkum pro bakalářskou práci zabývající se organizací závodů 

sdružení Tři prozdraví. Tato práce by měla poskytnout návod jak zlepšit motivování 

dobrovolníků a jejich zaškolování. 

Základní údaje 
1. Prosím vyplňte vaše pohlaví 

 

žena 

muž 

 

2. Jaké je vaše věkové rozmezí? 

 

15-19 

20-25 

26-30 

30-40 

40 a více 

 

3. Účastnil/a jste se někdy sportovních závodů jako dobrovolník? 

Ano Přeskočte na otázku 6. 

Ne Přeskočte na otázku 4. 



Pokud jste ještě dobrovolníkem nebyl/a.  
 
4. Co je pro vás rozhodující, aby jste se stal/a dobrovolníkem? 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Časové možnosti 

Odměna za vykonanou práci 

Kolektiv 

Sport který se této akce týká 

Místo konání akce 

 

5. Co od dobrovolnické práce na závodech očekáváte? 

Přestaňte tento formulář vyplňovat. 
 

Dobrovolníkem jsem již byl/a 
 
6. Byl/a jste již dobrovolníkem na akci vedené organizací Tři pro zdraví? (Klánovický 

miniadventure, Velká cena města Úval/Felix Újezdský duatlon) 

Označte jen jednu elipsu. 

Ano Přeskočte na otázku 7. 

Ne Přeskočte na otázku 14. 
 

Dobrovolníkem na akci 3+ jsem již byl 

7. Kolikrát jste se již akcí pod vedením 3+ účastnil/a? 

Označte jen jednu elipsu. 

1 Po poslední otázce v této části přeskočte na otázku 11. 

2 

3 

4 a více 

 

8. Jakých akcí jste se již účastnil/a? 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Felix Újezdský duatlon 

Klánovický Mini adventure 

Velká cena města Úval 

Klánovický půl maraton 

 

9. Co bylo Vaší motivací pro účast? 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

kamarádi 

atmosféra závodů 

sportovní zaměření 

dobrý pocit ze seberalizace 

vůle prostě pomoci 

drobné dárky za pomoc 

možnost startovného zdarma 

 

10. Co by jste jako dobrovolník ocenil/a za 

zlepšení? 



 

Účastnil jsem se akce jen jednou 

11. Proč jste se účastil/a akce jednou a ne opakovaně? 

Označte jen jednu elipsu. 

další akce zatím neproběhla 

Nebyl jsem spokojen 

Nedostatek času 

změna preference 

 

12. Pokud jste nebyl spokojen tak s čím? 

 

13. Vedlo vás k rozhodnutí nepokračovat období ve, kterém jste se nacházel/a? Prosím 

stručně 

popište: 

Přestaňte tento formulář vyplňovat. 
 

Dobrovolníkem jsem již byl/a ale ne na akci pod vedením 3+ 

 
14. Na jaké akci jste byl/a dobrovolníkem 

 

15. Kolika akcí jste se jako dobrovolník účastnil/a? 

Označte jen jednu elipsu. 

1 

2 

3 a více 

16. Jakou odměnu jste dostali za vaši práci 

 

17. Co vás vedlo k tomu se stát dobrovolníkem? 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Vůle pomáhat 

Kamarádi 

Seberealizace 

Motivace drobných odměn 

Nevěděl jsem co s volným časem 


