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Abstrakt
Název:

Dobrovolnictví na sportovních akcích

Cíle:

Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace faktorů, které
nejvíce motivují dobrovolníky v České republice k jejich účasti
na pořádání sportovních akcí. Faktory byly zjišťovány písemným
dotazováním mezi dobrovolníky sportovních akcí. Zjištěná data
by měla organizátorům ukázat, jací lidé se dobrovolnictví na
sportovních akcích věnují a pomoci jim tak při jejich náboru.

Metody:

Pro tvorbu této diplomové práce byly využity následující metody:
případová studie, analýza dostupných dokumentů a písemné
dotazování mezi dobrovolníky.

Výsledky:

Výsledky dotazování ukázaly, že dobrovolnictví na sportovních
akcích se věnují nejvíce lidé ve věku do třiceti let a mírně zde
převažují ženy. Jako nejdůležitější motivy pro jejich účast na
sportovních akcích ohodnotili dobrovolníci tyto tři motivy: chci
přispět k tomu, aby akce byla úspěšná, chci být prospěšný, chci
trávit svůj volný čas smysluplně. Při srovnání výsledků s výstupy
ze zahraničních studií, které jsou v diplomové práci popsány, se
ukázalo, že i dobrovolníci v zahraničí hodnotí podobné motivy
jako nejdůležitější.
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Abstract
Title:

Volunteering at sport events

Objectives:

The main objective of this thesis is to identify the most important
factors that motivate volunteers in Czech Republic to their
participation at sport events. A questionnaire was distributed
amongst the volunteers. Detected data should help the organizers
to understand what kind of people the volunteers are and help
with their future recruitment.

Methods:

The following methods were used when writing this thesis: case
studies, the analysis of the relevant and available documents,
written questioning.

Results:

Results of the survey show that most of the volunteers are
younger than thirty years and that women are slightly prevailing
among them. Volunteers valued following motives as the most
important for their participation: I want to help make the event a
success, I want to be beneficial, I want to spend my free time in a
meaningful way. In comparison with the foreign studies, which
are analysed in this thesis, it showed that volunteers in foreign
countries consider similar motives as the most important.

Keywords:

Volunteering, volunteers, motives, motivational factors, sport
events
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1 ÚVOD
Dobrovolnictví je forma altruistického chování, jehož cílem je poskytnout pomoc
druhým aniž bychom za tuto činnost očekávali nějakou odměnu. Tošner a Sozanská
(2002) popisují dobrovolnictví takto: „Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev
občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň
poskytuje dobrovolníkovi

pocit

smysluplnosti, je zdrojem nových

a dovedností a obohacením mezilidských vztahu.“

1

zkušeností

V České republice má

dobrovolnictví poměrně dlouhou tradici. Jeho podobu však výrazně poznamenal vývoj
politické situace mezi lety 1945 a 1989 v tehdejším Československu. V tomto období,
kdy byly v Československu u moci komunisté, bylo dobrovolnictví přetvářeno k obrazu
vládnoucí strany. Výrazně tak bylo využíváno k propagandistickým účelům a šíření
komunistických ideálů. Po sametové revoluci v roce 1989 a dalších výrazných
společenských změnách, ke kterým v tomto období došlo, prodělalo dobrovolnictví
další výrazné změny.
Dobrovolníci působí v celé řadě oblastí. Působí na kulturních akcích a jejich pomoc je
velmi výrazná při charitativních a humanitárních akcích. V zahraničí se velmi často
angažují v církvích a aktivitách spojených s náboženstvím. To však není v České
republice příliš časté, zejména díky vývoji politické situace po druhé světové válce
a přístupu tehdejšího režimu k náboženství. Tato práce je zaměřena zejména na
dobrovolnictví v oblasti sportu. V této oblasti hraje dobrovolnictví velmi významnou
roli a současný systém tělesné výchovy a sportu by bez něj nemohl fungovat. Rozhodně
ne v takové podobě, v jaké funguje dnes. Mnoho sportovních organizací by bez
dobrovolníků nemohlo vykonávat svoji činnost a řada sportovních akcí by bez nich
nemohla proběhnout. Příkladem takové akce může být pražský maraton, který probíhá
každý rok v centru Prahy. Na akci takového rozsahu působí někdy až stovky
dobrovolníků najednou. Taková akce by bez nich pravděpodobně ani nemohla
proběhnout. Náklady na zaplacení tak velkého množství pracovníků či brigádníků by
jednoduše byly příliš vysoké.
V této práci bude velký prostor věnován tomu, proč se dobrovolníci této činnosti věnují.
Ačkoliv dobrovolnictví existuje již velmi dlouhou dobu, akademici a výzkumníci
z různých oblastí, jako jsou například sociologie a psychologie, se mu věnují poměrně
1

TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha:
Portál, 2002. ISBN 80-7178-514-8.
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krátce. Je to tedy oblast, ve které zbývá zodpovědět mnoho otázek. Jednou z nich je
právě i to, proč lidé dobrovolně věnují svůj čas, schopnosti a zkušenosti ve prospěch
druhých. Studie na toto téma začaly vznikat až v relativně nedávné době. Pro potřeby
této práce bude provedeno dotazování mezi samotnými dobrovolníky, jehož účelem je
zjistit, kdo vlastně jsou dobrovolníci a identifikovat motivy, které je k jejich činnosti
vedou.
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
2.1 Cíle práce
Hlavním cílem diplomové práce je identifikace faktorů a motivů, které jsou pro
dobrovolníky v České republice nejdůležitější při rozhodování o účasti na pořádání
sportovních akcí. Tyto motivy byly zjišťovány pomocí písemného dotazování.
Respondenty výzkumu byli dobrovolníci, kteří se podíleli na organizaci různých
sportovních akcích. Dále byly využity metody analýzy dokumentů a případové studie.
Dalším cílem práce bylo na základě analýzy získaných dat sestavit doporučení pro
organizátory sportovních akcí, která by jim měla pomoci při budoucím náboru
dobrovolníků.

2.2 Dílčí úkoly práce
K dosažení hlavního cíle práce je nutné splnit následující úkoly:
1. Prostudovat dostupné teoretické podklady v oblasti dobrovolnictví.
2. Provést rešerši dosavadního výzkumu motivů, které vedou dobrovolníky k jejich
činnosti.
3. Realizovat dotazníkové šetření mezi dobrovolníky sportovních akcí.
4. Vyhodnotit výsledky výzkumu a identifikovat hlavní motivy dobrovolníků.
5. Formulovat doporučení pro organizátory sportovních akcí.

13

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Ve všeobecné deklaraci o dobrovolnictví, kterou sestavila Mezinárodní asociace pro
dobrovolnické úsilí, je dobrovolnictví definováno následovně: „Dobrovolnictví
je základním stavebním prvkem občanské společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější
aspirace lidstva – touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro
všechny.“ 2 Podle Musicka a Wilsona (2008) je dobrovolnictví forma altruistického
chování jehož cílem je poskytnout pomoc druhým, skupinám, myšlence nebo
společnosti bez očekávání nějaké materiální odměny. Termín altruismus zavedl August
Comte, který je považován za otce sociologie, zhruba v polovině devatenáctého století.
Vedlo jej k tomu mimo jiné to, že akt nesobeckosti byl ve společnosti, která se čím dál
více zabývala vlastními zájmy, do jisté míry záhadou. Nicméně odborné studie, týkající
se dobrovolnictví, začaly vznikat až v relativně nedávné době. Jedná se tedy o oblast,
kde je stále potřeba zodpovědět mnoho otázek.

3.1 Definice dobrovolnictví
Hladká (2008) říká, že přesně definovat dobrovolnictví je velmi těžký úkol. Je to
způsobeno tím, že dobrovolnictví je velmi rozmanitá oblast a do jisté míry je značně
neformální. Podle Friče a Pospíšilové (2010) neexistuje v akademické obci shoda na
jediné definici dobrovolnictví. Dekker a Halman (2003) říkají, že v různých definicích
dobrovolnictví však najdeme minimálně tři následující společné znaky: dobrovolnictví
je nepovinné, je ve prospěch druhých a je neplacené.
Mezinárodní organizace práce, která spadá pod Organizaci spojených národů, vydala
manuál pro měření dobrovolnické práce, ve kterém můžeme najít různé definice
dobrovolnictví. První z těchto definic sestavilo Národní centrum pro společenský
výzkum a institut pro výzkum dobrovolnictví Spojeného království. Tyto instituce
definují dobrovolnictví takto: „Jakákoliv aktivita, která zahrnuje trávení času bez
nároku na odměnu děláním něčeho ku prospěchu druhých (lidí či skupin) mimo rodinu
či blízké příbuzné, nebo ku prospěchu životnímu prostředí.“3 Druhou definici sestavil
Úřad pracovních statistik ve Spojených státech amerických a zní takto: „Osoby, které

2

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ. Všeobecná deklarace o dobrovolnictví.
[online]. 2015 [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: http://www.nicm.cz/vseobecna-deklarace-o-dobrovolnictvi
3
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. Manual on the measurement of volunteer work. Geneva: ILO,
2011. ISBN 9789221250708.
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provádí neplacené dobrovolné činnosti prostřednictvím nebo pro nějakou organizaci.“4
Třetí definici, kterou je možné v tomto dokumentu najít, je definice kanadského
statistického úřadu a ten definoval dobrovolníky následovně: „Lidé, kteří provádí
službu bez odměny, ve prospěch charitativní nebo jiné neziskové organizace. Včetně
jakékoliv neplacené pomoci školám, náboženským organizacím, sportovním nebo
společenským společenstvím.“5
Na základě výše zmíněných definic vytvořila Mezinárodní organizace práce vlastní
definici dobrovolné práce, která zní takto: „Neplacená, nepovinná práce; to je čas,
který jednotlivci věnují bez odměny činnostem prováděným buď prostřednictvím
organizace nebo přímo pro druhé mimo jejich vlastní domácnost.“ 6 Mezinárodní
organizace práce rovněž v již zmíněném manuálu uvádí a analyzuje klíčové body této
definice. Tyto body jsou:


Dobrovolnictví zahrnuje práci
Dobrovolnictví je práce, která produkuje zboží či služby, které přispívají těm, co
je přijímají.



Dobrovolnictví je neplacené
Dobrovolná práce je ze své podstaty práce bez jakékoliv odměny, avšak různé
formy peněžní či jiné kompenzace jsou možné bez toho, aby byl tento klíčový
bod porušen.



Dobrovolnictví je nepovinné
Dobrovolná aktivita musí vycházet ze svobodné volby. To znamená, že osoby,
které se jí účastní, nejsou k jejímu výkonu nijak nuceny či právně zavázány.
Práce, která je součástí vězeňského trestu či vojenské služby jsou z této definice
tedy vyřazeny. Společenské očekávání či nátlak okolí tuto práci však nedělají
povinnou.

4

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. Manual on the measurement of volunteer work. Geneva: ILO,
2011. ISBN 9789221250708.
5
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. Manual on the measurement of volunteer work. Geneva: ILO,
2011. ISBN 9789221250708.
6
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. Manual on the measurement of volunteer work. Geneva: ILO,
2011. ISBN 9789221250708.
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Uznává jak přímé dobrovolnictví, tak dobrovolnictví prostřednictvím
organizace
V manuálu pro hodnocení dobrovolné práce je přímému dobrovolnictví
přikládán stejný význam jako dobrovolnictví prováděnému prostřednictvím
neziskových organizací.



Neuznává práci prováděnou bez odměny pro členy dobrovolníkovy
domácnosti
Většina expertů se shoduje, že práce ve prospěch rodinných příslušníků
a zejména nebližší rodiny se nepočítá jako dobrovolná práce.



Zahrnuje dobrovolnictví prováděné bez nátlaku ve všech možných
institucích
Dobrovolná práce může být prováděna ve prospěch neziskové organizace, vlády
i soukromého podniku.



Nelimituje rozsah dobrovolné práce pouze ve prospěch jednoho typu
příjemce
Dobrovolná práce může být prováděna ve prospěch mnoha organizací
i myšlenek včetně lidí, životního prostředí, zvířat atd.

Ve výčtu těchto bodů můžeme najít shodu s tím, co říkají Dekker a Halman (2003),
a to, že většina definic má tyto tři společné znaky: je nepovinné, je ve prospěch druhých
a je neplacené. Všechny tyto podmínky definice, kterou navrhuje mezinárodní
organizace práce, splňuje a doplňuje je o další. Všechny výše zmíněné definice jsou
však odlišné. Tento fakt potvrzuje to co tvrdí Hladká (2008) i Frič a Pospíšilová (2010)
tedy, že definovat dobrovolnictví je složitý úkol a že neexistuje shoda na jedné obecné
definici.

3.1.1 Kdo je to dobrovolník
V Zákoně č.198/2002 Sb. o dobrovolnické službě můžeme najít následující vymezení
dobrovolníka: „Dobrovolníkem může být fyzická osoba,
a) starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České
republiky,
b) starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí,
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která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne
poskytovat dobrovolnickou službu.“7
Lze říci, že definovat dobrovolníka není vůbec lehký úkol. Handy, Cnaan, Brudney,
Ascoli a Meijs (2000) dokonce tvrdí, že neexistuje jednoznačná definice dobrovolníka,
která by zahrnovala všechny aspekty dobrovolnictví. A to i přes to, že se dobrovolnictví
věnují akademici po celém světě. To však neznamená, že by neexistovala definice
žádná. Například Tošner a Sozanská (2006) uvádí následující definici dobrovolníka:
„Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji
energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti.“ 8 Podle této
definice není možné považovat za dobrovolníka člověka, který za své úsilí dostává
finanční prostředky. Nezáleží přitom v jaké výši taková odměna je. Podle Novotného
(2011) však není tato definice zcela vyhovující, a to zejména v oblasti sportu, kde
například trenéři mládeže pobírají finanční odměny, ale stejně jsou považováni za
dobrovolníky. Tato problematika bude popsána blíže v jiné kapitole této práce (viz.
kapitola 3.7 Dobrovolnictví ve sportu). Warburton a Oppenheimer (2000) považují za
dobrovolníka člověka, který je ochoten věnovat svůj čas pomoci ostatním a podporuje
lidská práva. Svou činností však neprospívá jen ostatním či společnosti, ale tím, že
obohacuje svou osobnost dobrovolnou činností, prospívá i sobě samému. I oni zmiňují,
že dobrovolník vykonává danou činnost bez nároku na odměnu. Hodaň a Hobza (2010)
podotýkají, že „Dobrovolník se zcela vědomě a svobodně rozhoduje, že bude svoji
bezplatnou činnost vykonávat ve prospěch jednotlivce, skupiny či celé společnosti.
Poskytuje tak nejen svoje schopnosti, ale i část svého (především volného!) času
a energii ve prospěch uspokojení potřeb spoluobčanů, čímž se ovšem dobrovolně
vystavuje také jejich hodnocení, vyplývajícímu z pocitu uspokojení oněch potřeb“. 9
Představy o uspokojení potřeb se však můžou lišit podle toho, kdo potřebu formuluje
a podle toho kdo se je snaží uspokojit. V ideálním případě by tedy mělo být uspokojení
z činnosti oboustranné.
Ačkoliv se dobrovolnictví věnuje mnoho autorů a akademiků, neexistuje definitivní
definice, která by zahrnovala všechny možné aspekty a formy dobrovolnictví.
7

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě [online]. 2002 [cit. 2018-02-06]. Dostupné z:
http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx
8
TOŠNER, Jiří a SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Vyd. 2.
Praha: Portál, 2006. 149 s. ISBN 80-7367-178-6.
9
HODAŇ, Bohuslav a Vladimír HOBZA. Financování tělesné kultury jako složky občanské společnosti.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2658-7.
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To vyplývá i ze srovnání definice, kterou uvádí Tošner a Sozanská (2006) s Novotného
definicí. Jak ale vyplývá z předchozího textu, může být člověk považován za
dobrovolníka i v případě, kdy za svou práci pobírá nějaký druh odměny.

3.2 Všeobecná deklarace o dobrovolnictví
Všeobecná deklarace o dobrovolnictví byla vydána v roce 1990 na světové konferenci
o dobrovolnictví v Paříži správní radou Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí
(IAVE). V roce 2001 byla deklarace upravena a znovu vydána na další světové
konferenci v Amsterdamu. Deklarace podporuje právo každého muže, ženy a dítěte
účastnit
se dobrovolnictví bez ohledu na kulturní a etnický původ, náboženství, věk, pohlaví
a sociální či ekonomické postavení.
Podle této deklarace dobrovolnictví umožňuje:


„udržovat a posilovat takové lidské hodnoty jako jsou soudržnost, zájem
o druhé a služba jiným lidem;



aby jednotlivci mohli uplatňovat svá práva a odpovědnost jako příslušníci
komunity a aby se zároveň mohli po celý život učit a růst, realizovat veškerý svůj
lidský potenciál;



propojení navzdory rozdílům, které nás neustále rozdělují, abychom mohli žít ve
zdravých, udržitelných komunitách a abychom mohli společně usilovat
o nalezení nových řešení pro společné úkoly a mohli jsme utvářet náš kolektivní
osud.“10

V deklaraci je dobrovolnictví považováno za nepostradatelný prvek každé společnosti
a to zejména na začátku nového tisíciletí. Možnost nabídnout svůj čas jiným lidem
a komunitám bez nároku na odměnu je zde vnímáno jako základní právo, které by měl
mít každý člověk na světě.
Na závěr deklarace umístila Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí výzvu pro
globální komunitu dobrovolníků.

10

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ. Všeobecná deklarace o dobrovolnictví.
[online]. 2015 [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: http://www.nicm.cz/vseobecna-deklarace-o-dobrovolnictvi
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IAVE vyzývá dobrovolníky a vedoucí představitele ze všech oblastí na celém
světě, aby se partnersky spojili na propagaci a podporu účinného, všem
přístupného dobrovolnictví, symbolu solidarity všech lidí a národů.



IAVE vyzývá globální komunitu dobrovolníků, aby tuto Všeobecnou deklaraci
o dobrovolnictví studovali, diskutovali o ní, schválili ji a naplnili.11

Z deklarace jasně vyplývá, že se Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí snaží
o sjednocení globální dobrovolnické komunity. Je zde jasná snaha o vštípení společných
hodnot dobrovolnictví a podporu globální spolupráce. Toho důkazem jsou i výzvy
Spojeným

národům,

které

lze

v tomto

dokumentu

najít.

IAVE

se

obrací

na Spojené národy s tím aby vyhlásily desetiletí po vydání deklarace dekádou
dobrovolníků a zároveň uznaly logo červeného písmene „V“ jako univerzální symbol
dobrovolnictví. Deklarace je tedy v souladu s posláním IAVE. Na svých stránkách
IAVE uvádí, že jejich misí je umožnit lídrům v dobrovolnictví po celém světě
propagovat, podporovat a oslavovat dobrovolnictví ve všech jeho formách.
V České republice není všeobecná deklarace dobrovolnictví příliš rozšířená. Vesměs je
zmiňována pouze v pracích, které jsou podobné této. Není zmiňována ani na mnohých
internetových stránkách věnovaných dobrovolnictví. Její znění v češtině je možné najít
na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež. Deklarace uvádí
hodnoty dobrovolnictví a jeho přínos pro společnost. Její větší rozšíření by mohlo mít
pozitivní vliv na to jak společnost dobrovolnictví vnímá.

3.3 Dělení dobrovolnictví
Dobrovolnictví je možné členit podle mnoha různých kritérií. Je možné jej dělit
z hlediska časového, tedy jak dlouho či jak často se dobrovolník činnosti věnuje.
Dalším možným rozdělením je rozdělení historické, ve kterém je možné najít rozdíl ve
vývoji v různých oblastech světa.
V následujících kapitolách budou popsány jednotlivé druhy klasifikace dobrovolnictví.

11

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ. Všeobecná deklarace o dobrovolnictví.
[online]. 2015 [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: http://www.nicm.cz/vseobecna-deklarace-o-dobrovolnictvi
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3.3.1 Dělení dobrovolnictví z hlediska časového
Jedním z již zmíněných způsobů, jak dělit dobrovolnictví, je dělení na základě časového
intervalu, po který je dobrovolná činnost vykonávána. Tošner a Sozanská (2006) dělí
dobrovolnictví z hlediska časového vymezení takto:


Dobrovolné zapojení při jednorázových akcích:
Jedná se většinou o různé kampaně, sbírky či benefiční koncerty, které se konají
pouze několikrát do roka. Činnost dobrovolníka nemusí být příliš formalizována
a dohoda o jeho pomoci bývá povětšinou jen ústní.



Dlouhodobá dobrovolná pomoc:
Je poskytována opakovaně a pravidelně, například tři hodiny týdně po dobu
jednoho roku. Organizace již často připravuje na vykonávanou činnost
a doporučuje se tak mít písemnou dohodu o spolupráci, která upravuje práva,
povinnosti a závazky obou zúčastněných stran.



Dobrovolná služba:
Dobrovolný závazek na dobu několik měsíců či let věnovat dobrovolné práci
většinou i mimo domovskou zemi. Dobrovolná služba je organizována
profesionálně a náklady na ní mohou být poměrně vysoké. Je potřeba zajistit
vhodnou přípravu dobrovolníka na jeho misi, cestu do destinace výkonu služby,
ubytování a další výdaje jako zdravotní pojištění atd.

3.3.2

Dělení

dobrovolnictví

z hlediska

formální

a

neformální

participace
Dalším možným dělením dobrovolné práce je skutečnost zda dobrovolník provádí
dobrovolnou práci v rámci nějaké organizace či jinou organizovanou formou, nebo
mimo jakoukoliv organizační strukturu. Frič a Pospíšilová (2010) poukazují na to, že
odborná literatura se ve valné většině věnuje spíše formálnímu dobrovolnictví.
Neformální dobrovolnictví definuje Finkelstein a Brannick (2007) jako „trvající,
neplacené služby, které jednotlivci poskytují mimo formální strukturu organizace.“12

12

FINKELSTEIN, Marcia A. a Michael BRANNICK. Applying theories of Institutional Helping to
Informal Volunteering: Motives, role identity, and prosocial personality. Social Behavior and
Personality: an international journal. 2007 (35), 101-114.
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Zjednodušeně se dá říci, že formální dobrovolnictví probíhá organizovanou formou na
rozdíl od neformálního dobrovolnictví, kde se většinou jedná o neplacenou pomoc
jednotlivce sousedům, přátelům, klubům atd.
Rochester (2006) cituje průzkumy, které proběhly ve Velké Británii (Home Office
Citizenship Surveys 2004), a které rozlišují:
1. Občanskou participaci:
zde se jedná o podpis petice, účast na demonstraci, kontaktování veřejného
zastupitele;
2. Neformální dobrovolnictví:
poskytování neplacené pomoci lidem, kteří nejsou naši příbuzní;
3. Formální dobrovolnictví:
poskytování neplacené pomoci prostřednictvím organizace, kluby nebo
skupiny ve prospěch druhých lidí nebo prostředí.

3.3.3 Dělení dobrovolnictví z hlediska historického vývoje
Dobrovolnictví se v různých oblastech světa vyvíjelo jinak a vychází z jiných hodnot.
Tošner a Sozanská (2006) rozeznávají dva hlavní historické modely dobrovolnictví.
Prvním je model Evropský, který je vývojově starší a druhým je model Americký.
1. Evropský model dobrovolnictví – komunitní
V tomto modelu se dobrovolníci spontánně setkávají na základě společných
zájmů v přirozených společenstvích jako jsou církve nebo sportovní organizace.
Z některých takových komunit se může vytvořit profesionální dobrovolnické
centrum, které je specializované na určitý druh činnosti. Takové centrum si
i nadále drží své komunitní charakteristiky a i nadále v něm hrají významnou
roli blízké osobní vztahy.
2. Americký model dobrovolnictví – manažerský
Tento model je založen na tom, že profesionálně vedená dobrovolnická centra
vyhledávají potenciální dobrovolníky a nabízejí jim dobrovolnické činnosti
v různých oblastech.
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3.3.4 Dělení dobrovolnictví podle role, kterou dobrovolnictví hraje
v organizaci
Dobrovolnictví mají pro každou organizaci jiný význam. Existují organizace, které by
bez nich nemohly existovat a zároveň najdeme i organizace, které je využívají
z různých jiných důvodů, ale jejich existence není na dobrovolnictví závislá. V případě
tohoto dělení uvádí Tošner a Sozanská (2006) tři druhy významu dobrovolníků
v organizaci.
1. Chod organizace je přímo závislý na dobrovolnících
V případě takových organizací jsou dobrovolníci hlavní silou organizace a bez
jejich účasti by nebylo možné realizovat akce, kterými se organizace prezentuje
a prostřednictvím kterých naplňuje svoje poslání. Takový model je
charakteristický pro humanitní akce, ekologické iniciativy a kampaně.
2. Dobrovolníci spolupracují s profesionálními zaměstnanci
Nejčastěji se můžeme s tímto modelem setkat u sociálních a zdravotních
zařízení. Dobrovolníci zde vykonávají různé činnosti od žehlení přes obstarávání
recepce až po pomoc s účetnictvím. Nejsou však základem chodu organizace ale
jejich činnost výrazně přispívá ke snížení jejích nákladů. V případě, že by
dobrovolníci v organizaci nepracovali, museli by činnosti zastávat profesionální
pracovníci.
3. Činnost dobrovolníků není pro organizaci nepostradatelná
Dobrovolníci pomáhají organizaci poskytovat služby na vyšší úrovni kvality či
zjednodušovat provoz. Jedná se o aktivity jako výtvarné či jazykové kroužky.
Může jít i o administrativní činnost nebo manuální výpomoc.
V České republice by mnoho sportovních organizací nemohlo vykonávat svoji činnost,
kdyby v nich nepůsobili dobrovolníci. Novotný (2011) říká, že v některých případech
může hodnota dobrovolné práce dokonce převyšovat celkový rozpočet sportovní
organizace. Je tedy jasné, že bez dobrovolníků by oblast tělesné výchovy a sportu
nemohla fungovat tak, jak funguje dnes. Více o tématu využívání dobrovolníků ve
sportu je uvedeno v kapitole 3.7 této práce.
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3.4 Stručná historie dobrovolnictví v ČR
V této kapitole bude stručně popsána historie dobrovolnictví v České republice.
Pozornost zde bude věnována zejména období od konce druhé světové války do nástupu
demokracie a vzniku samostatné České republiky. V tomto období docházelo
v tehdejším Československu a následně v České republice k velkým společenským
změnám, které měly velký vliv i na dobrovolnictví.
Podle Friče (2010) se dobrovolnictví v Československé republice před druhou světovou
válkou nijak výrazně nelišilo od modelu dobrovolnictví, který v té době byl běžný
v zemích západní Evropy a ve Spojených státech amerických. Po skončení druhé
světové války však v Československé republice nastaly dramatické společenské změny.
Tyto změny se logicky promítly i do dobrovolnictví.

3.4.1 Dobrovolnictví v období socialismu
Frič (2010) charakterizuje vztah komunistické strany, která se po druhé světové válce
dostala k moci, jako značně ambivalentní. Na jedné straně se komunistická strana
dobrovolnických aktivit bála zejména proto, že jejich spontánnost mohla ohrozit její
dominantní postavení, ale na straně druhé právě tyto dobrovolnické akce potřebovala
aby mohla čelit nedostatkům socialistického hospodářství a udržet tak svoji vedoucí
pozici ve společnosti.
V únoru 1948 se komunistická strana dostala k moci a okamžitě začala oblast
dobrovolnictví transformovat tak, aby jí mohla co nejlépe využívat. To se projevilo
zejména zrušením významných dobrovolnických organizací, které dávaly prostor
k dobrovolnickému aktivismu, jenž nevyhovoval komunistické ideologii. Tyto
organizace vyznávaly hodnoty demokracie, svobody a národní hrdosti. Jednalo se
o organizace jako Orel, YMCA, YWCA, Junák a později i Sokol. Jako náhradu za
některé z těchto organizací založila pak komunistická strana organizace vlastní. Z těch
můžeme jmenovat Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV), Československý svaz
mládeže (ČSM) a Pionýr.
Za vlády komunistické strany se stalo dobrovolnictví velmi důležitým při stavbě
socialistické společnosti. Dobrovolnictví bylo považováno za činnost v zásadě
politickou a spadalo tak pod přímé vedení komunistické strany. To, že komunisté
dobrovolnictví nezrušili, ale naopak se jej snažili využít ve vlastní prospěch, je jasné
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i z toho, jakým způsobem se o něm mluví v článku 5 ústavy Československé
socialistické republiky.
„K rozvíjení společné činnosti, k všestranné a aktivní účasti na životě společnosti
a státu a k uskutečňování svých práv sdružují se pracující v dobrovolné společenské
organizace, jimiž jsou zejména Revoluční odborové hnutí, organizace sdružení,
organizace mládeže, organizace kulturní, tělovýchovné a jiné; na společenské
organizace postupně přecházejí některé úkoly státních orgánů.“13
Tehdejší dobrovolníci pomáhali na velkých stavbách jako byly železniční tratě nebo
přehrady. Dobrovolnické aktivity byly zejména podporované organizacemi národní
fronty a byly tak důležitou součástí při plnění pětiletých plánů hospodářského rozvoje.
Postupem času však budovatelské nadšení obyvatelstva vychladlo a pro režim se stalo
stále náročnější obyvatele k dobrovolnictví přimět. Účast na dobrovolných akcích se tak
stala povinnou a spontánních aktivit dramaticky ubylo.
Podle Friče (2010) se dají vývojová stádia přístupu socialistického vedení
k dobrovolnictví rozdělit do tří vývojových stupňů.


Agitační stadium:
Stát a jím kontrolované dobrovolné organizace se agitací a propagandou snažily
v obyvatelích probudit nadšení pro dobrovolnou práci ve prospěch socialismu.



Represivní stadium
Socialistický stát a jeho instituce vynucovaly dobrovolnictví vydíráním
a zastrašováním a dobrovolná práce se tak stala povinnou.



Ritualistické stadium
Komunistická strana postupně ztrácela kontrolu nad dobrovolnickými aktivitami
v organizacích národní fronty. Funkcionáři a občané dobrovolnou činnost
z velké strany pouze předstírali. Z dobrovolné práce se tak stal rituál, kteří
všichni museli dodržovat, ale neměl žádný hlubší význam.

3.4.2 Motivace socialistických dobrovolníků
Éra socialismu, tedy období mezi lety 1948 – 1989, je v souvislosti s dobrovolnictvím
často vnímána jako období vynucovaného dobrovolnictví. To je však v rozporu
s jedním ze základních znaků dobrovolné práce, kterým je svobodná volba.
13

Zákon č 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. [online] 1960
09] Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1960.html
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Podle Friče (2010) je však možné se na motivy brigádníků a dobrovolníků v socialismu
podívat hlouběji a identifikovat tak mnohem více motivačních faktorů, ve kterých se
svobodná volba a donucení často prolíná. V následujících odstavcích budou tyto faktory
blíže popsány.
3.4.2.1 Víra v ideály komunismu
V období budovatelského nadšení, zejména na začátku éry socialismu, se našlo mnoho
lidí, kteří byli k dobrovolné práci motivování hlavně vírou v přednosti socialismu.
Takové lidi nebylo k dobrovolné práci jistě potřeba nutit. Hodnoty socialismu byly totiž
součástí jejich vnitřního přesvědčení.
3.4.2.2 Zvnitřněná norma nezávislá na ideologii
Ne všichni dobrovolní pracovníci za socialismu však byli motivováni vírou v ideály
socialismu. Určitá část lidí, kteří se věnovali dobrovolným činnostem, si cenila hlavně
přínosu pro celou společnost. Nebrali tak v potaz ideologii, která za těmito činnostmi
stála, ale pracovali protože považovali za správné dělat něco pro blaho celé společnosti.
Frič a Pospíšilová (2010) uvádí odpověď jednoho z respondentů kvalitativní sondy do
minulosti dobrovolnických aktivit, která právě tuto skutečnost potvrzuje. „Že jsme
k tomu byli nucený? Ne. Ne. Ne. Ano, byl jsem možná angažovanej iniciativní debil
jako, kterej měl v posudku napsáno iniciativní, aktivní, perspektivní. Ale jednak mě to
nevadilo, jednak mě to neuráželo, jednak já jsem to nedělal jako pro svojí slávu nebo, já
nevím, jak bych to řekl..., já jsem to dělal, protože jsem myslel, že je to správný. Ale já
jsem to dělal i po roce osmdesát devět. Já jsem na svým životním postoji nezměnil ani
“ň“.“14
Takoví lidé často splývali s lidmi, kteří byli motivování vírou v ideologii, ale politický
význam, který strana přiřadila k jejich aktivitám jim nijak nevadil
3.4.2.3 Strach
Dobrovolnické aktivity byly velmi často jen vynucenou aktivitou. Za jejich neplnění
hrozily sankce a jednalo se tak jenom o vynucenou demonstraci loajality k režimu.
Dobrovolná práce byla vynucována výhružkami a vydíráním. Neúčast byla vnímána
jako nepřátelský čin proti dělnické třídě.
14

FRIČ, Pavol a Tereza POSPÍŠILOVÁ. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku
21. století. Praha: Agnes, 2010. ISBN 978-80-903696-8-9.
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Postupem času se v propagandě a ve slovníku agitátorů přestaly objevovat pojmy
„dobrovolnictví“ a „dobrovolná práce“. Tyto pojmy občany dráždily a začaly se tak
používat pojmy jako „brigáda“ a „brigádník“
3.4.2.4 Reciprocita
Postupem času přešel režim od nátlaku k obchodu ve stylu něco za něco. Zjistilo se, že
tato metoda byla účinnější než přímý nátlak. Za účast na dobrovolných akcích získal
člověk jisté výhody. Například nebylo příliš zkoumáno jeho soukromí, mohl mít byt,
dítě ve školce a podobně. Za to však musel akceptovat ideologický význam, který byl
přiřazován k jeho účasti v dobrovolných organizacích.
3.4.2.5 Kariérismus
K tomu, aby si mohl člověk vybudovat kariéru, bylo za socialismu potřeba vykonat pro
režim práci nad rámec běžných povinností. Tím byla demonstrována oddanost
socialistickým ideám a věrnost režimu. To však v častých případech bylo pouze
předstíráno a hlavním motivem bylo vybudování kariéry a zisk významnějšího
postavení v tehdejší společnosti.
3.4.2.6 Únik
Pro mnoho občanů představovalo dobrovolnictví možnost jak se vyhýbat ideologii
a kontrole úřadů. Únik probíhal do prostředí komunit zaměřených na trávení volného
času, které byly dostatečně vzdálené od svazových centrál. Jednalo se například
o organizační struktury trampů, chatařů a chalupářů. Ti mezi sebou budovali přátelství
a posilovali vztah k přírodě.
3.4.2.7 Náboženské přesvědčení
Dobrovolnické činnosti ve prospěch církve a náboženských organizací probíhaly do
jisté míry odděleně od veřejného života. O těchto aktivitách bylo zakázáno informovat
v masmédiích, a tak jejich ohlasy zůstávaly pouze v uzavřených náboženských
komunitách.
3.4.2.8 Víra v ideály svobody, občanské společnosti a demokracie
Tuto motivaci typicky sdíleli zejména nepřátelé tehdejšího režimu. Jednalo se hlavně
o disidenty, kteří působili například v Chartě 77 a ve Výboru na obranu nespravedlivě
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stíhaných. Jejich dobrovolnické aktivity měli jediný cíl a smysl. Tím bylo odstranění
totalitního režimu a nastolení demokracie.

3.4.3 Nástup demokracie
Socialismus se na českém dobrovolnictví silně podepsal a výrazně deformoval jeho
kolektivistický vzorec. S nástupem demokracie v roce 1989 nastoupila i naděje na to, že
se dobrovolnictví vrátí ke svému standardnímu vzorci. Názory na to, jak probíhá tento
návrat do normálu, se však liší. Podle Friče (2010) existují dva hlavní názorové proudy.
Podle zastupitelů jednoho názorového proudu došlo po roce 1989 k náhlému zlomu
a pozvolnému budování úplně nového vzorce dobrovolnictví. Zástupci druhého
názorového proudu nahlíží na přerod dobrovolnictví jako na kontinuální proces, který
staví na zachování tradičních dobrovolnických aktivit a jejich organizačního zázemí.

3.5 Dobrovolnictví ve světě
V České republice bylo dobrovolnictví, v letech 1948 – 1989, značně ovlivněno
socialismem a vládou komunistické strany. V zahraničí došlo k úplně jinému vývoji.
Rozdíly v dobrovolnictví jsou tak poměrně značné. V některých zemích existuje velká
tradice v dobrovolnictví a občané se ve velké míře zapojují a v jiných zemích je to
úplně opačně. V této kapitole bude nastíněna situace dobrovolnictví v zahraničí.

3.5.1 Dobrovolnictví v USA
Podle Tošnera a Sozanské (2006) existovala v USA komunita vzájemně se
podporujících občanů dříve než vznikla ústřední vláda. Dobrovolnictví má tak v USA
dlouhou historii. Občanské iniciativy bojovaly i za zrušení otroctví, rovnost volebního
práva a podílely se na utváření veřejného i politického života. „Lze říct, že
dobrovolnictví je součástí kultury Američanů.“15
Novotný a Lukeš (2008) uvádějí data amerického ministerstva práce, podle kterého se
dobrovolnictví v USA věnuje zhruba 27% obyvatelstva staršího šestnácti let. Jsou zde
však znatelné rozdíly mezi jednotlivými státy. Například v Utahu se věnuje
dobrovolnictví 45,9 % obyvatel zatímco v Nevadě je to jen 17,5 % obyvatel. Průměrně

15

NOVOTNÝ, Jiří a Martin LUKEŠ. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. Praha:

Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1473-4.
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se Američané věnují dobrovolnictví sedm hodin měsíčně a zapojuje se 61,2 milionu lidí.
Hodnota práce vytvořené dobrovolníky dosahuje 239 miliard USD ročně.

3.5.2 Dobrovolnictví Evropě
Podle Tošnera a Sozanské (2006) se odvíjí evropská tradice dobrovolnictví od práce
církevních charitativních organizací a rozvoje spolkových hnutí v době rozmachu
průmyslové výroby. V poslední době byl tento model zájmového dobrovolnictví
doplněn o systém dobrovolnických center. Mezi jednotlivými evropskými zeměmi je
znatelný velký rozdíl v tom jak dobrovolnictví funguje. Novotný a Lukeš (2008)
vymezují velké skupiny evropských států podle vztahu vlády a neziskového sektoru.
Kontinentální západní Evropa
Do této skupiny spadá Německo, Francie, Belgie, Rakousko, a Nizozemsko. V těchto
státech existují velké organizace, které se věnují činnosti zejména v sociální oblasti
a jejich činnost má často náboženskou nebo politickou oporu. Tyto organizace nebývají
tolik závislé na práci dobrovolníků a mají i profesionální aparát.
Belgičané se podle Novotného a Lukeše (2008) věnují dobrovolnictví v průměru 5
hodin týdně avšak zájem o dobrovolnou službu klesá zejména u mladší generace.
Dobrovolná služba je zde převážně zaměřená na poskytování sociální péče
a zpřístupnění sportu pro co nejvíce mladých lidí.
Německo patří v oblasti dobrovolnictví mezi aktivnější státy Evropy, což je důsledek
toho, že zde dobrovolnictví nabralo charakter nového sociálního hnutí. Dobrovolnictví
je zde založeno na principu podřízenosti, který vznikl po druhé světové válce. To
znamená, že při zabezpečení blahobytu se nejprve spoléhá na pomoc lidí a stát
následuje až poté. Novotný a Lukeš (2008) uvádějí, že se v roce 2004 věnovalo
dobrovolnictví v Německu 36 % obyvatel. Většina dobrovolníků zde působí v oblasti
rekreace, sportu a kultury.
V Rakousku se dobrovolníci věnují nejvíce oblasti sportu a podle jejich ministerstva
práce a sociálních věcí se dobrovolnictví v roce 2005 věnovalo 33 % obyvatel. Další
oblasti, kde se Rakušané dobrovolně angažují, jsou péče o staré lidi a volnočasové
aktivity. Nachází se zde údajně přes sto tisíc dobrovolnických organizací a v poslední
době v tom obyvatelé vidí spíše zábavu. Proto došlo k nárůstu účasti na dobrovolnictví
ve sportu.
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Ve Francii se více než polovina všech dobrovolníků angažuje v organizacích
zaměřených na sport, kulturu a rekreaci. Pouze 13 % dobrovolníků se věnuje oblasti
péče o seniory nebo o bezdomovce. Podle Tošnera a Sozanské (2006) je tento stav
důsledkem toho, že je ve Francii vláda silně centralizovaná a platí zde zákon z roku
1791, podle kterého nesmí žádná organizace jednat jako prostředník mezi občany
a státem. Tento zákon tak nechává jen velmi málo prostoru pro organizace, které se
věnují veřejnému zájmu. V roce 2002 představoval počet hodin odpracovaných
dobrovolníky 716 000 pracovních míst na plný úvazek.
Bristké ostrovy
Velká Británie a Irsko mají podle Novotného a Lukeše (2008) dlouhou tradici
v dobrovolnictví. Mnoho neziskových organizací zde získává příspěvky z vládních
fondů a jsou řízeny kvalifikovanými experty na vysoce profesionální úrovni.
Ve Velké Británii se dobrovolnictví věnuje 30 % obyvatel. Jedná se zejména o činnost
charitativní a vzájemnou pomoc lidí na odlehlém venkově. V sedmdesátých letech
minulého století vzniklo Národní dobrovolnické centrum, které společně s dalšími
dvěma organizacemi vytvořilo zastřešující organizaci Volunteering England. Rozdíly
v dobrovolnictví je možné najít i v jednotlivých zemích Velké Británie. Například
v Anglii se v roce 1997 věnovalo dobrovolnictví 22 milionů lidí, průměrně mu zasvětili
16 hodin měsíčně. Ve Walesu se věnovalo dobrovolnictví asi 1,12 milionu lidí (asi 48
% obyvatelstva) a věnovali mu v průměru 8 hodin měsíčně. Odhaduje se, že ve Walesu
vytvoří dobrovolnictví zhruba 3,6 % hrubého domácího produktu. Ve Skotsku vytváří
dobrovolná práce hodnotu zhruba jedné miliardy eur ročně. V Severním Irsku se
ekonomická hodnota dobrovolnictví odhaduje na 550 milionů eur ročně.
V Irsku se dobrovolné práci věnuje až 58 % obyvatel s obětují mu průměrně 5 - 12
hodin měsíčně. Odhad ekonomické hodnoty neziskového sektoru se pohybuje okolo
600 milionů eur.
Severské Státy
Švédsko, Finsko, Norsko a Dánsko jsou typické sociální státy a neziskový sektor zde
funguje jen jako doplněk státní péče. Neziskové organizace jsou zde spíše menší
subjekty s velmi pružnou strukturou. Díky tomu je v těchto zemích angažovanost
obyvatelstva v dobrovolnictví poměrně vysoká. Ve Švédsku je tu zhruba 28 %
a v Norsku dokonce 52 %.
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Středomořské státy
Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko zažívají rozsáhlou proměnu co se oblasti
dobrovolnictví týče. Charitu zde donedávna zajišťovala zejména církev. Další rozvoj
neziskového sektoru je do značné míry ovlivněn Evropskou unií, která přináší nové cíle
a finanční zdroje. Dobrovolnictví v Itálii se věnuje 4 % obyvatel což je v tomto regionu
běžná hodnota.
Středoevropské postkomunistické státy
Země střední Evropy vykazují, i přes svůj rozdílný historický vývoj, značné podobnosti
ve svém vztahu k neziskovému sektoru. Společným znakem je například nízká
angažovanost obyvatelstva, která však v poslední době mírně roste. Novotný a Lukeš
(2008) uvádějí procento populace, které se věnuje dobrovolnictví v jednotlivých zemích
střední Evropy. V České republice je to 5 % v Maďarsku 3 %, v Polsku 12 %,
v Rumunsku 2 % a na Slovensku 4 %. Vyšší účast v Polsku lze zdůvodnit tím, že zde
nedošlo k přerušení křesťanské tradice.

3.6 Dobrovolnictví v ČR
Vajdová (2003) ve své Zprávě o neziskovém sektoru v České republice uvádí, že v roce
2004 se věnovalo dobrovolnictví 32 % občanů ČR. Obvykle věnovali této činnosti
zhruba 15 - 20 hodin za rok a vykonávali ji pro některou z nestátních neziskových
organizací. Polovina z nich se věnovala dobrovolnictví dokonce pro dvě nebo více
těchto organizací. V největší míře se lidé věnovali dobrovolnictví pro sportovní
organizace (11 % občanů).
Podle Tošnera a Sozanské (2006) se lze s dobrovolníky nejčastěji setkat v nestátních
neziskových organizacích, spolcích, účelových zařízeních církví a v obecně
prospěšných organizacích. Jedná se tedy o organizace jejichž primárním cílem není
zisk, ale plnění činnosti pro kterou byly založeny.
V následujících kapitolách budou blíže popsány hlavní oblasti, ve kterých je možné se
s dobrovolnictvím v České republice setkat nejčastěji, podle Tošnera a Sozanské
(2006).
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3.6.1 Ochrana životního prostředí
V České republice působí mnoho organizací zaměřených na ochranu životního
prostředí. Jsou to např. Hnutí DUHA, Děti země, Green Peace, Český svaz ochránců
přírody a další. Jsou to velmi dobře řízené organizace s celostátní působností. Často
jsou napojeny i na mezinárodní síť podobných organizací. Při řešení některých
problémů se zapojují do diskuze i jako politický subjekt. Jedná se například
o problematiku jaderných elektráren, stavby dálnic nebo řešení čistoty měst. S takovými
organizacemi nezřídka pracují dobrovolně i uznávaní odborníci.

3.6.2 Humanitární organizace a ochrana lidských práv
Zde je vhodné uvést zejména dvě významné organizace a to Adventist Development
and Relief Agency ( dále jen ADRA) a Člověk v tísni. V případě organizace ADRA se
jedná o velkou mezinárodní organizaci založenou ve Spojených státech amerických
a působící ve více než 130 zemích světa. Organizace Člověk v tísni vznikla v roce 1992
v České republice. Tyto organizace pomáhají například v konfliktních oblastech nebo
v oblastech zasažených živelnou katastrofou.

3.6.3 Sociální a zdravotní oblast
V této oblasti je zejména důležitá dobrá příprava a vyškolení dobrovolníků. Zrovna tak
je však potřeba připravit i samotnou organizaci na vstup dobrovolníků. Je to z toho
důvodu, že dobrovolníci zde vstupují do organizací, které fungují jako uzavřené
systémy.

3.6.4 Kulturní oblast
Organizace v této oblasti se zaměřují na ochranu kulturních památek. Obvykle se jedná
o organizace s regionální působností nebo jsou spojeny přímo s určitou památkou. Po
roce 1989 byly legalizovány nebo vznikaly organizace, které se zaměřovaly na
alternativní tvorbu v oblasti hudby, divadla či výtvarného umění. V těchto organizacích
působí hlavně dobrovolníci ale je možné se setkat i s profesionály, kteří prostřednictvím
těchto organizací mohou dosáhnout naprosté tvůrčí svobody a mohou se tak
uskutečňovat mimořádné umělecké akce.
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3.6.5 Sportovní a vzdělávací činnost
Ve Spojených státech amerických a v zemích Evropské unie se dobrovolníci podílí
zejména na vzdělávání dětí na základních školách a dětí s výchovnými problémy.
V České republice se však častěji můžeme setkat s dobrovolníky na mimoškolních
a volnočasových aktivitách. Jedná se o tělovýchovné a zájmové kroužky a turistickou
činnost, jako jsou například skauti, sokolové a pionýři.

3.6.6 Zahraniční dobrovolná služba
V České republice byl rozvoj tohoto typu dobrovolnictví možný až po roce 1989. V té
době do České republiky přijížděli zahraniční dobrovolníci ze západních zemí Evropy
a ze Spojených států amerických a převážně se zde věnovali výuce cizích jazyků.
Postupně i u nás vznikly organizace, které vysílají zejména mladé lidi provádět
dobrovolnické služby do zahraničí. Jedná se o organizace jako například Mládež pro
Evropu.

3.7 Dobrovolnictví ve sportu
Hodaň a Hobza (2010) říkají, že dobrovolná činnost je základním předpokladem
fungování celého systému tělesné kultury. Právě díky dobrovolníkům je onen systém
schopný pojmout co nevětší část populace. Je podle nich však problémem, že takovou
činnost mohou vykonávat pouze lidé s příslušnou kvalifikací (např. trenérskou). To
však ne vždy bývá respektováno právě z důvodu nedostatku takových lidí. Novotný
(2011) říká, že dobrovolnictví ve sportu hraje klíčovou roli. Sportovní odvětví, podle
něj patří v angažovanosti dobrovolníků na nejpřednější místa. Dobrovolnictví je
zejména důležité pro amatérské sportovní kluby či sportovní akce. Mnohé akce by bez
účasti dobrovolníků vůbec nemohly vzniknout a mnoho sportovních organizací by
nemohlo vykonávat svoji činnost. Avšak kromě nesporných výhod souvisejí
s využíváním dobrovolníků i mnohá rizika. Výhody i nevýhody využívání dobrovolníků
budou popsány právě v této kapitole.
Novotný (2011) uvádí, že obecná definice dobrovolníka která zní takto: „Dobrovolník
je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii,
vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti.“ 16 není zejména
16
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v oblasti sportu úplně vyhovující. Jako příklad uvádí trenéry špičkových mládežnických
družstev. Ti za svojí práci odvedenou u družstva dostávají symbolickou odměnu a díky
tomu je již výše uvedená definice dobrovolníka nezahrnuje. „V podobných případech se
jako lepší vymezení ukazuje alternativní vymezení dobrovolníka, jímž je člověk pracující
za odměnu nižší, než je jeho tržní ocenění.“ 17 Na základě tohoto alternativního
vymezení lze označit jako dobrovolníka kohokoliv, kdo se svobodně rozhodl pracovat
ve prospěch druhých bez toho, aby za odvedenou práci pobíral běžný plat.
Podle Kováře (2011) jsou dobrovolníky ve sportu ti, kdo ve svém volném čase svou
dobrovolnou činností umožňují ostatním se do sportu zapojit. Dobrovolnictví ve sportu,
podle něj má mnoho forem a jednotliví dobrovolníci se liší pravidelností svého
zapojení, náročností práce, kterou provádějí a pro koho onu práci dělají. V menších
klubech dokonce dobrovolníci zajišťují chod a vývoj celé organizace.

3.7.1 Důvody využívání dobrovolníků ve sportu
Podle Novotného (2011) je mnohdy hodnota práce odvedené dobrovolníky u menších
tělovýchovných jednot a sportovních klubů větší, než rozpočet těchto organizací. Z toho
vyplývá že mnoho českých sportovních organizací by nemohlo bez dobrovolníků vůbec
existovat. Pokud by dobrovolnictví ve sportu neexistovalo, staly by se služby takových
organizací neúměrně drahé, což by mělo negativní vliv i na aktivní sportování
obyvatelstva.
3.7.1.1 Přínosy a rizika dobrovolnictví pro sportovní kluby
Novotný (2011) uvádí tyto hlavní přínosy dobrovolné činnosti:


Levná pracovní síla
Organizace za hodnotu vykonané práce zaplatí nižší než tržní cenu.



Nové pohledy a názory
Dobrovolníci pochází z různých profesí a prostředí. Organizace by měla být
schopná využít veškeré jejich zkušenosti.



Zpětná vazba
Dobrovolníci mohou přinést užitečnou zpětnou vazbu na fungování organizace.

17

NOVOTNÝ, Jiří. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2009- . sv. ISBN
978-80-245-1521-2.
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Duch a nadšení
Mohou být zejména užiteční v psychicky náročných činnostech, jako jsou
například vedení oddílů, dětí a mládeže.



Propagace
Bezproblémová služba může vytvořit pozitivní pověst šířící se z úst do úst.
Dalším zajímavým efektem je, že dobrovolníci mohou působit ve významných
organizacích, které se můžou stát partnery sportovní organizace.



Uchazeči o práci
Dobrovolníci představují vhodné uchazeče o placenou pozici v organizaci neboť
onu organizaci dobře znají. Zároveň současní pracovníci organizace už vědí, co
od takového člověka očekávat.

Boukal a Vávrová (2007) uvádějí stejné přínosy dobrovolnictví pro organizaci. Zároveň
však uvádějí, že při získávání dobrovolníků je potřeba zohlednit velké množství faktorů.
Mezi ty patří právě přínosy pro organizaci ale také třeba demografická skladba
obyvatelstva. Podle nich existují studie, které prokazují, že je snazší pro dobrovolnictví
nadchnout vzdělané a sebevědomé osoby. Vedle výše zmíněných přínosů uvádí
Novotný (2011) i rizika, která souvisí s využíváním dobrovolníků. Dobrovolník je
například hůře postižitelný v případě nedbalosti či zneužití svého postavení, a to i když
byla sjednána písemná smlouva o dobrovolné práci. Předem by měly být vyjasněny
situace jako různá zranění a poškození zařízení. Pro tyto případy se doporučuje uzavřít
vhodné pojištění. Dalším nežádoucím efektem dobrovolnictví může být únik citlivých
informací zevnitř organizace.

3.7.2 Přínosy z pohledu dobrovolníka
Ve sportu existuje v souvislosti s dobrovolnou prací určitá reciprocita. Motivem pro
dobrovolnictví nebývá pouze dobrý pocit z dělání něčeho smysluplného ale také
možnost využívat sportovního zařízení organizace k vlastnímu sportovnímu vyžití.
Dobrovolník tedy, i přes to, že nedostává hmotnou odměnu, něco za svoji práci získává.
Novotný (2011) uvádí nejčastější přínosy pro dobrovolníky:


Dobrý pocit
Dobrovolník svou činností vyjadřuje dobrou vůli v pomoci druhým. Motiv
dobrého pocitu je tedy velmi důležitý.
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Získání zkušeností
Nejčastěji získávané zkušenosti dobrovolníků ve sportu jsou z oblasti
organizačních schopností, vedení kolektivu a public relations.



Přátelství a kontakty
Společenský kontakt samotný může být motivem ale velkým přínosem pro
dobrovolníka je získání mnoha různých kontaktů.



Uplatnění schopností a vzdělání
Tělovýchovné jednoty a oddíly mají nejčastěji právní formu spolku.
To znamená, že nejen studenti zaměření na sportovní management či sportovní
oblast mohou uplatnit své vzdělání. Spolky musí například vést účetnictví
a některé spolky vlastní nemovitý majetek. Díky tomu vzniká možnost pro
uplatnění mnoha profesí.



Zážitky a zábava
Ve sportu není nouze o napínavé momenty a to zejména na jednorázových
sportovních akcích.



Nová řešení
Dobrovolník se dostává do rozhodovacích procesů a získává tak další
zkušenosti, které může uplatnit v budoucím životě.



Nový pohled na svět
Dobrovolnictvím se posiluje smysl jednotlivce pro občanskou společnost.
Dobrovolník díky své činnosti zjišťuje kolik úsilí stojí zajištění fungování
sportovních aktivit a pochopí důležitost a význam vzájemné pomoci.

Dobrovolník tedy může svojí činností leccos získat, ačkoliv nedostává žádnou hmotnou
odměnu. To, co dobrovolník za svojí činnost získá, úzce souvisí i s motivy, které ho
k dobrovolnictví vedou. Těmto motivům je věnována kapitola 3.8 této práce a zároveň
jsou předmětem dotazování, které bylo pro tuto práci provedeno.

3.7.3 Principy práce s dobrovolníky
Pokud se organizace rozhodne využívat dobrovolníky dlouhodobě, musí si uvědomit, že
se jedná o strategické rozhodnutí s významnými důsledky, které se dotknou celého
fungování organizace. Novotný (2011) uvádí základní principy, které musí organizace
vyřešit aby mohla správně fungovat. Tyto principy jsou:
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Stálí pracovníci
Vyjasnění vztahu se stávajícími pracovníky. Dobrovolníky se daří udržet pokud
se cítí být součástí organizace a že patří do správné skupiny lidí.



Koordinátor dobrovolníků
Profesionální řízení a koordinace dobrovolné práce je základním předpokladem
pro správný chod skupiny dobrovolníků.



Smlouva s dobrovolníkem
V zájmu obou stran se doporučuje uzavřít smlouvu o odpovědnosti
a pracovním režimu a vhodné pojištění dobrovolníka.



Poděkování
I když dobrovolník neočekává odměnu, tak každý člověk potřebuje alespoň
nějaké ocenění za svou práci. To může mít mnoho různých forem jako třeba
poděkování v tisku či na webových stránkách.

V případě, že organizace dostatečně nevyřeší výše zmíněné principy, může dojít ke
znechucení dobrovolníků a ztrátě důvěry pracovníků organizace v dobrovolníky.
Práce s dobrovolníky je velmi specifická a i samotné dobrovolníky je potřeba rozvíjet
dál. Drucker (1994) uvádí čtyři činnosti, které je dobré udělat aby práce s dobrovolníky
probíhala bez problémů. Tyto činnosti jsou: „1.Přidělit jim někoho, kdo jim pomáhá
v jejich postupu, 2. dát jim k dispozici učitele, který je naučí odborné znalosti, 3.
ustanovit někoho, kdo pravidelně vyhodnocuje jejich pokrok, 4. dbát na to, aby se vždy
našel někdo, kdo je povzbudí.“18
Je tedy jasné, že dobrovolníci jsou specifickou pracovní silou a je potřeba se o ně starat.
V případě, že organizace dokáže s dobrovolníky dobře pracovat a využívat je správně,
pak může naplno využívat přínosů dobrovolnictví, které byly popsány v kapitole 3.7.1
této práce.

3.7.4 Ekonomické efekty dobrovolnictví v systému tělesné kultury
Podle Hodaně a Hobzy (2010) hraje dobrovolnictví významnou roli při zvyšování
fyzické, psychické i sociální úrovně celé populace. Kromě toho však má i významný
ekonomický dopad. Ten je možné vnímat ve dvou rovinách. Na jedné straně se
dobrovolnictví podílí na zvýšení práceschopnosti a snížení nemocnosti obyvatelstva
18

DRUCKER, Peter Ferdinand. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. Praha: Management
Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1.

36

a na straně druhé nahrazuje práci placenou dobrovolnou činností. Jak již bylo zmíněno
v kapitole 3.7.1 této práce tak podle Novotného (2011) někdy hodnota dobrovolné práce
přesahuje i velikost rozpočtu dané organizace a ta by tak bez něj nemohla svoji činnost
vůbec vykonávat.

3.8 Motivy dobrovolníků
Podle Chelladuraie (2006) je možné odpovědět na otázku proč se lidé věnují
dobrovolnictví tím, že identifikujeme možné výhody, které může dobrovolník svojí
účastí získat. Knoke a Prensky (1984) rozdělují motivy pro dobrovolnictví do tří
hlavních skupin. Tyto skupiny jsou:


Utilitární podněty



Emotivní podněty



Normativní podněty

3.8.1 Utilitární podněty
Podle Chelladuraie (2006) i přes to, že dobrovolnictví ze své podstaty neumožňuje
přímou finanční či hmotnou odměnu dobrovolníkovi, je možné aby dobrovolník za svou
práci určitou formu odměny přece jen získal. Zároveň uvádí, že například student
sportovního managementu může jako dobrovolník pomáhat s organizací paralympiády
a získat tak cenné zkušenosti z velké sportovní akce. Rovněž může porozumět filosofii
a myšlenkám paralympiády. Na stejné akci se však jako dobrovolník může podílet
i rodič jednoho z účastníků a v průběhu akce tak pomáhat svému dítěti. Podle
Chelladuraie (2006) musí sportovní manažeři porozumět tomu, že různé podněty
motivují k účasti různé lidi a podle toho potom motivovat lidi k účasti na jejich akci.

3.8.2 Emotivní podněty
Do této skupiny spadají motivy, které souvisí s mezilidskými vztahy. Dobrovolník
může při své činnosti získat nové známé a přátele a zároveň tím uspokojit svojí potřebu
někam patřit a být něčeho součástí.

3.8.3 Normativní podněty
Dobrovolnické organizace sledují různé cíle jako například štěstí, zdraví a pomoc
druhým. Jednotlivci mohou sdílet tyto cíle s určitou organizací, a proto se rozhodnou
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připojit se k takové organizaci. Normativní podněty vychází z uspokojení tím, že člověk
vykonal něco dobrého.

3.8.4 Rizikové motivy dobrovolníků
Tošner a Sozasnká (2006) říkají, že motivy dobrovolníků nemusí být vždy prospěšné
pro ostatní a ve své publikaci uvádějí výčet až nebezpečných motivů podle Vitoušové
(1998). Těmito motivy jsou:


Soucit vedoucí k degradaci klienta.



Nepřiměřená a zbytečná zvědavost.



Služba pramenící z pocitu povinnosti.



Skutkaření, snaha něco si zasloužit.



Touha obětovat se, osobní neštěstí, se kterým si uchazeč neví rady, a proto chce
ve službě hledat vlastní duševní rovnováhu.



Osamělost a z ní pramenící touha po přátelství.



Pocit vlastní důležitosti, nenahraditelnosti.



Nedostatek sebeúcty a s ním spojená touha potkat ještě ubožejší lidi.



Panovačnost, touha ovládat jiné a uplatnit svůj vliv.

V těchto případech zakrývá snaha pomoci touhu po moci nad ostatními. Tyto motivy je
potřeba včas rozpoznat a uchazeče korektně odmítnout.
K tomu, aby mohli organizátoři provádět efektivní nábor dobrovolníků, musí vědět co
lidi k jejich dobrovolné činnosti motivuje. Na toto téma vzniká v posledních letech čím
dál více studií. Některé z těchto studií budou blíže popsány v kapitole 5.1 této práce.
Díky takovým studiím je možné zjistit, které motivy jsou pro dobrovolníky
nejdůležitější a do které z výše zmíněných kategorií motivů, spadají.

3.9 Nábor dobrovolníků
Podle Tošnera a Sozanské (2006) dobrovolníci přicházejí a odcházejí častěji než
zaměstnanci. „Jejich získávání, výběr, výcvik a podpora jejich motivace je nepřetržitý,
stále se opakující proces.“ 19 Při získávání dobrovolníků je podle nich potřeba
postupovat různými způsoby v závislosti na tom, jestli získáváme dobrovolníky pro

19

TOŠNER, Jiří a SOZANSKÁ, Olga. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Vyd. 2.
Praha: Portál, 2006. 149 s. ISBN 80-7367-178-6.
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jednorázovou akci, či dlouhodobou spolupráci. Podle Matulayové a Hajdukové (2011)
je pro efektivní nábor potřeba se dobře orientovat v problematice motivace
dobrovolníků pro jejich činnost a monitorování potenciálních dobrovolníků v dané
lokalitě.
Tošner a Sozanská (2006) dále uvádějí nejčastější způsoby jakými jsou dobrovolníci
získáváni.


Letáky, plakáty, vývěsky – málo efektivní metoda, která by měla být vždy
doplněna další metodou.



Místní tisk, regionální rozhlasové či televizní vysílání – práce s těmito médii
by měla být prioritou každé organizace. Umožňují nejen propagaci organizace
ale i přímý kontakt s potenciálními dobrovolníky.



Náborová akce – bývá často spojená s akcí, kde se očekává zvýšený zájem
veřejnosti.



Spolupráce s dobrovolnickými centry – centra zatím působí většinou jen ve
velkých městech ČR.



Střední a vysoké školy – studenti jsou v ČR velkým zdrojem dobrovolníků.
Mají zájem získávat nové zkušenosti ale nestačí pouze vývěska na nástěnce.
Doporučuje se přímý kontakt (domluvit si návštěvu při vyučování apod.).



Osobní kontakty – získávání dobrovolníků přes příbuzné a známé. Je sice
velmi efektivní ale časově náročné a okruh známých se brzo vyčerpá.

Autoři dále doporučují vždy kombinovat více těchto metod dohromady a upozorňují, že
je potřeba počítat s pravidlem trychtýře. Pravidlo říká, že když oslovíme stovky lidí tak
jich na ukázkovou akci přijde padesát, výcviku se zúčastní patnáct a deset jich pro
dobrovolnickou činnost získáme. To samé říkají i Matulayová a Hajduková (2011),
které říkají, že vždy je potřeba oslovit mnohonásobně více lidí než ve skutečnosti
potřebujeme.
Česká unie sportu (ČUS) na svých internetových stránkách publikovala tipy na
získávání dobrovolníků pro sportovní klub. Je podle nich dobré klub prezentovat jako
vzrušující a pozitivní organizaci. ČUS uvádí následující tipy pro získávání
dobrovolníků:
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Vytvořit informační balíčky pro dobrovolníky, které budou obsahovat popis
jednotlivých pozic.



Hledat mezi bývalými a současnými členy klubu.



Při registraci požádat nové členy klubu o uvedení jejich povolání, abychom
objevili žádané dovednosti.



Novým členům poskytnout informace o možnosti stát se dobrovolníkem.



Využít místní tisk.



Při vytváření letáků a plakátů na klubové akce nezapomenout zmínit, že
hledáme dobrovolníky.



Zkusit navázat spolupráci s místními firmami.



Propagovat dobrovolnictví na středních, vyšších a vysokých školách.



Nabídnout mladším členům klubu aby se pod vedením staršího dobrovolníka
stali učedníkem.



Propagovat klub a dobrovolnické pozice v místních domovech důchodců.



Využít reklamu na vlastních internetových stránkách.



Nabídnout dobrovolníků možnost působit na stejné pozici s přáteli či partnerem.



Snažit se o osobní přístup.

Je vidět, že se Tošner a Sozanská (2006) v několika bodech shodují s Českou unií
sportu. Doporučují spolupracovat s místními médii, propagovat dobrovolnictví ve
školách či použití plakátů a letáků. Nenajdeme zde však žádnou zmínku o sociálních
sítích, na kterých je možné efektivně zasáhnout velké množství lidí, kteří nějakým
způsobem vyjádřili zájem o problematiku dobrovolnictví. Lidé se zde sdružují do
skupin, které jsou zaměřeny právě na dobrovolnictví. A to buď na dobrovolnictví
obecně, či související s konkrétní akcí. Právě sociální sítě jsou v poslední době
využívány k náboru dobrovolníků ve velké míře. Je možné to přisoudit právě možností
zasáhnout velké množství potenciálních dobrovolník za velmi nízké náklady.
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4. METODY
V této kapitole budou blíže popsány metody, které byly použity k dosažení cílů
a splnění úkolů práce. Jedná se zejména o rešerši dostupné literatury a dosavadního
výzkumu provedeného v oblasti sportovního dobrovolnictví a o vlastní výzkum
provedený pomocí dotazníku. Pro splnění úkolů a dosažení cílů této práce byly tedy
použity metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu.

4.1 Případové studie
Hendl (2016) charakterizuje případové studie následovně: „V případové studii jde
o detailní studium jednoho nebo několika málo případů.“.20
Podle Hendla (2016) je cílem případové studie zachytit složitost případu a detailně
popsat vzájemné vztahy. Předpokládá se, že pokud prozkoumáme jeden případ velmi
důkladně, budeme schopni porozumět i dalším podobným případům. Jedná se tedy
o metodu kvalitativního výzkumu. Případové studie se však liší podle sledovaného
případu. Hendl (2016) uvádí pět druhů případových studií.
1. Osobní případové studie – detailní studie určitého jevu u jedné osoby.
Studují se možné příčiny, procesy a faktory, které měly k danému jevu
vztah.
2. Studie komunity – takové studie bývají někdy označovány jako sociografie.
Popisovány a analyzovány jsou hlavní aspekty života komunity.
3. Studium

sociálních

skupin

– v těchto studiích jsou popisovány

a analyzovány vztahy a aktivity skupiny. Zkoumány jsou skupiny různých
velikostí od rodin po pracovní skupiny.
4. Studium organizací a institucí - v těchto studiích jsou v organizacích
detailně zkoumány procesy, kultura, adaptace na změny a další podobné
znaky.
5. Zkoumání programů, událostí, rolí a vztahů – studie zaměřené na určitou
událost. Například interakce učitele a žáka.

20

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené

vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
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V případě této práce jde o studii motivů, které vedou dobrovolníky k jejich účasti na
pořádání sportovních akcí. Pro vytvoření práce byly analyzovány výstupy studií, které
již byly v této oblasti provedeny. Dá se tedy říci, že při použití dělení případových
studií podle Hendla (2016), se jedná o případovou studii sociálních skupin.

4.2 Analýza dokumentů
Podle Hendla (2016) patří analýza a studium dokumentů k běžným postupům jak
v kvalitativním tak v kvantitativním výzkumu. Za dokument zde považuje vše napsané
nebo zaznamenané. Jedná se tedy o knihy, novinové články, záznamy projevů atd.
Zároveň uvádí výhody takového výzkumu. Za první výhodu můžeme považovat velkou
rozmanitost dokumentů a to, že nám poskytují přístup k informacím, které by se obtížně
získávaly. Druhá výhoda je, že data nejsou vystavena zdrojům chyb a zkreslení, které
často vznikají při rozhovorech, pozorováních a měřeních. Subjektivita výzkumníka tedy
ovlivňuje pouze výběr dokumentů, které budou použity pro výzkum ale nemůže již
ovlivnit data, která v dokumentech nalezneme.
Hendl (2016) uvádí základní rozdělení dokumentů na:


osobní dokumenty - cokoliv co bylo zaznamenáno k soukromým účelům;



úřední dokumenty - které vznikly ve firmách či úřadech;



archivní data - většinou kvantitativního charakteru;



výstupy masových médií;



virtuální data - internetové stránky, internetové diskuse a pošta;



Předmětná data – zde se jedná o stopy a následky lidské činnosti.

Autor dále rozděluje jednotlivé druhy dokumentů na základě vztahu ke zkoumané
události do čtyř kategorií, kterými jsou:


současné dokumenty, které vznikly současně se zkoumanou událostí;



retrospektivní dokumenty vytvořené po sledované události;



primární dokumenty, které vytvořili přímí svědci události;



sekundární dokumenty, které vznikly na základě primárních dokumentů.

V této práci byly analyzovány a nastudovány různé dokumenty týkající se oblasti
dobrovolnictví. Jednalo se zejména o knihy popisující, co je dobrovolnictví a jaký je
jeho význam ve společnosti. Další dokumenty použité pro vytvoření této práce byly
výstupy ze studií, které již byly provedeny v oblasti motivů k dobrovolnictví.
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4.3 Dotazování
„Podstatou dotazování je pokládání otázek dotazovaným (respondentům), které se
uskutečňuje pomocí nástrojů (dotazníku nebo záznamových archů) a vhodně zvoleného
kontaktu s nositelem informací – dotazovaným. Dotazování může probíhat přímou nebo
nepřímou komunikací s respondentem.“21
Podle Simové (2010) je dotazování jednou z nejčastějších metod získávání primárních
dat. Přičemž dotazování může být provedeno osobně, telefonicky nebo písemně
prostřednictvím dotazníku. Poslední formou dotazování je dotazování elektronické.
V takovém případě se dotazník k respondentům dostává pomocí elektronické pošty
nebo prostřednictvím internetu. Výhodou této formy dotazování je jeho velmi nízká
cena a vysoká rychlost.
Protože pro splnění cíle této práce je potřeba sestavit dotazník, který bude následně
distribuován mezi respondenty elektronickou formou, bude tato kapitola zaměřena
zejména na písemné dotazování.
Také podle Kozla (2006) jsou dotazníky nejpoužívanějším nástrojem pro sběr
primárních dat. Autor dále zdůrazňuje nutnost dotazník dobře sestavit a před realizací
provést tzv. pilotáž. To je proces vyzkoušení dotazníku na několika potenciálních
respondentech a zbavení ho chyb. Tento proces nazývá Simová (2010) testování
dotazníku.
Výhody písemného dotazování jsou, podle Simové (2010), možnost oslovit mnoho
respondentů. Dotazník nám může přinést i velké množství informací za minimální
náklady. Respondenti mají na vyplnění dostatek času a nemohou být ovlivněni
tazatelem. Velkou výhodou dotazníku je anonymita. Nevýhodou je pomalá odezva
a nízká návratnost dotazníků, která se pohybuje mezi 10 – 30 %.
Míru návratnosti však lze podle Simové (2010) ovlivnit přiložením průvodního dopisu,
dobrou formulací, obsahem a prezentací dotazníku, vhodným výběrem respondentů,
využitím motivačních faktorů (např. losování o ceny) a stanovením termínu uzávěrky.

21

SIMOVÁ, Jozefína. Marketingový výzkum. Vyd. 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010.
ISBN 978-80-7372-662-1.
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4.3.1 Obecné zásady tvorby dotazníku
Podle Přibové (1996) je možné celý proces tvorby dotazníku rozdělit do několik fází,
které jsou na sebe navzájem napojené. V první řadě je potřeba vytvořit seznam
informací, které nám má dotazování přinést. V další fázi by měl být určen způsob,
kterým bude dotazování provedeno. Následuje specifikace cílové skupiny respondentů
a jejich výběr. S ohledem na to, jaké informace tedy chceme získat přistoupíme
k samotné konstrukci jednotlivých otázek. Ve chvíli kdy máme zkonstruované otázky je
potřeba sestavit celý dotazník tak, aby na sebe otázky logicky navazovaly.
V případě této práce mělo dotazování přinést informace o tom kdo jsou dobrovolníci na
sportovních akcích a co jsou hlavní motivy, které je vedou k jejich účasti na sportovních
akcích. Způsob dotazování byl zvolen pomocí dotazníku, který byl mezi respondenty
distribuován v elektronické formě pomocí internetu.

Cílovou skupinou

jsou

dobrovolníci, kteří se účastní sportovních akcí v České republice. Ti byli osloveni
zejména na sociálních sítích, kde existuje velké množství skupin zaměřených na
dobrovolnictví na konkrétních sportovních akcích. Sociální sítě umožní oslovit
dobrovolníky sportovních akcí z mnoha různých sportovních oblastí. Konstrukce otázek
a dotazníku budou rozebrány v následujících kapitolách (kapitoly 4.3.3 a 4.3.4), stejně
jako pilotáž, která je popsána v kapitolách (4.3.6 a 4.4.1).

4.3.2 Rozdělení dat získaných dotazníkem
Data, která získáme pomocí dotazníku, je podle Simové (2010) možné rozdělit do
několika skupin na základě toho, co nám o respondentovi říkají.
První skupinou jsou identifikační data, která obsahují jméno, adresu a další osobní údaje
respondenta. V dotazníku se otázky na tyto údaje nemusí vůbec vyskytovat.
Druhou skupinou jsou data klasifikační. Do této skupiny patří demografické, sociální
nebo ekonomické informace o respondentech. Tato data nám umožňují klasifikovat
respondenty a analyzovat vzorek, na kterém byl výzkum proveden. Zároveň slouží pro
kontrolu reprezentativnosti výběru.
Třetí skupinou jsou data o subjektu. Jsou to informace, které se přímo týkají předmětu
dotazování a slouží k dosažení cíle výzkumu. Tvoří tedy hlavní část dotazníku. Do této
skupiny patří tzv. hard data a soft data. Přičemž hard data jsou informace, které jsou
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přesně dané. Například respondent někde byl nebo nebyl. Soft data jsou informace
týkající se postojů, chování, motivů a podobně.

4.3.3 Struktura dotazníku
Podle Simové (2010) by měly být otázky v dotazníku uspořádány tak, aby tvořily
logický celek. Autorka zároveň uvádí uspořádání otázek a jejich úlohy v dotazníku.


Úvodní otázky – měly by navázat dobrý kontakt s respondentem a vzbudit jeho
zájem. Tyto otázky jsou umístěny na začátku dotazníku.



Filtrační otázky – často se nachází v úvodu dotazníku a slouží k rozdělení
respondentů do dvou skupin. V dotazníku poté mohou následovat jiné otázky
pro každou skupinu.



Otázky o subjektu – tyto otázky tvoří jádro dotazníku a týkají se hlavního cíle
dotazníku.



Specifické otázky – jsou zaměřené na zjišťování důležitých informací
o respondentech. Často se týkají citlivých témat jako jsou osobní návyky, názory
nebo příjem. Otázky můžou u dotazovaného vyvolat negativní reakci a proto se
doporučuje je zařadit na konec dotazníku aby neovlivnily ochotu vyplnit
dotazník.



Klasifikační otázky – zjišťují často demografické znaky respondenta jako je
věk, pohlaví, bydliště a příjem. Mohou plnit filtrační funkci a slouží hlavně ke
klasifikaci respondentů podle zvolených parametrů.



Identifikační otázky – slouží ke zjištění místa a okolností dotazování. Mohou
obsahovat údaje jako je jméno, adresa či telefonní číslo pro možnost dalšího
kontaktování. Tyto otázky se v dotazníku nemusí vyskytovat a bývají zařazeny
až na jeho konec.

4.3.4 Zásady pro formulaci otázek
Podle Přibové (1996) je při tvorbě otázek nutné zvažovat, jakou funkci má daná otázka
v dotazníku plnit a jakým způsobem ji formulovat aby přinesla informaci, kterou
požadujeme.
Zásady pro správnou formulaci otázek, které je nutné dodržet k tomu, aby bylo možné
prostřednictvím dotazníku získat požadované informace, uvádí Simová (2010).
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Používat jednoduchý jazyk, kterému budou respondenti rozumět.



Vyhýbat se odborným výrazům a cizím slovům



Vyvarovat se dlouhých otázek, které mohou být nesrozumitelné.



Vyhnout se příliš obecným otázkám, které nám nepřinesou požadovanou
informaci.



Nepoužívat víceznačná slova. Mohlo by se stát, že budou respondenti odpovídat
na něco jiného.



Vyhnout se dvojitým otázkám a nedotazovat se tak na více věcí v jedné otázce.
Často jsou tyto otázky tvořené dvěma otázkami spojenými spojkami jako jsou
„a“, „nebo“ a jim podobné.



Nepoužívat sugestivní otázky, které navádějí respondenta k určité odpovědi
nebo jsou v nich použita slova se silným emocionálním podtextem.



Vyloučit otázky, které mohou být nepříjemné, obsahují nepříjemné narážky,
jsou příliš osobní nebo vyvolávají předsudky.



Vyloučit odhady



Nepoužívat otázky náročné na vědomosti.

Podobné zásady uvádí i Kozel (2006). Ten však dodává ještě další zásady, kterými je
dobré se při sestavování dotazníku řídit. Doporučuje například snižovat citlivost otázek.
Dobrým příkladem může být otázka na příjem respondenta. Nezeptáme se na jeho
přesnou výši ale na určité rozmezí, ve kterém se respondentův příjem pohybuje. Bude
tak otázku vnímat více anonymně. Další zásadou, kterou autor doplňuje je snaha nabízet
srovnatelné odpovědi. „Když respondentovi předkládáme možnosti odpovědí,
nemůžeme míchat hrušky a jablka.“22 Kozel (2006) dále uvádí, že špatně formulovaná
otázka je hlavním důvodem nepřesných odpovědí.

4.3.5 Typologie otázek
K rozdělení otázek existují různé přístupy. Podle Simové (2010) je však možné je
rozdělit na dva základní typy, kterými jsou otázky otevřené a otázky uzavřené.

22

KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a

techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada).
ISBN 80-247-0966-x.
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Otevřené otázky dávají respondentovi volnost formulovat odpovědi podle sebe. Toho
výsledkem je velká rozmanitost odpovědí a obtížnější vyhodnocení dotazníku. Proto se
doporučuje počet takových otázek omezit. Otevřené otázky je možné dál rozdělit na:


volné otázky, které nechávají respondentovi absolutní volnost při formulaci
odpovědi,



asociační otázky, u kterých respondent uvádí slovo, které ho napadne jako první
po otázky,



otázky s dokončením věty, námětu, obrázku, kde respondent doplňuje
předložené zadání.

Podle Kozla (2006) je dobré se těmto otázkám vyhnout, pokud nás k tomu přímo nenutí
povaha zkoumané problematiky. Zrovna tak při prvních výzkumných zkušenostech je
dobré tyto otázky vynechat. A to zejména proto, že jsou velmi složité na vyhodnocení.
Uzavřené otázky jsou otázky formulované tak, že respondentovi předkládají omezený
počet odpovědí, ze kterých je nucen si vybrat povolený počet možností. Uzavřené
otázky se dají také dále dělit do dalších kategorií na otázky dichotomické, otázky
vícenásobného výběru a stupnice či poměrové škály.


Dichotomické otázky mají pouze dvě možné odpovědi. Nejčastěji se jedná
o ANO nebo NE. Na takové otázky se velmi snadno odpovídá a zároveň se
velmi snadno vyhodnocují.



Otázky vícenásobného výběru umožňují respondentovi pouze omezený počet
možných odpovědí. Rozsah odpovědí musí pokrývat celé spektrum možných
odpovědí, i proto se doporučuje jako poslední volbu uvést možnost jiné
odpovědi, kterou pak respondent specifikuje.

Kozel (2006) uvádí zásady, kterých je potřeba se držet při tvorbě správných variant
odpovědí. Správně připravené varianty eliminují nevýhodu uzavřených otázek, kterou je
omezení svobodného rozhodování respondenta. K tomu by mělo přispět respektování
následujících zásad.


Varianty se mají týkat pouze jedné problematiky.



Varianty by měly být přizpůsobené účelu dotazování a znalostem dotazovaného.



Varianty by se neměly navzájem překrývat.



Varianty postihují normální i extrémní odpovědi.



Varianty by měly vyčerpat možnosti odpovědí.
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Výhodou uzavřených otázek podle Simové (2010) je, že respondentům se na ně dobře
odpovídá a velmi snadno se pak analyzují výsledky.
Stupnice a poměrové škály se podle Simové (2010) používají ke sběru kvalitativních
dat vyjadřujících postoje, motivy, názory a podobně. „Škála je technika, kterou
respondenta žádáme, aby zařadil zkoumaný problém na určitém kontinuu. Škálování
představuje techniku, jejíž pomocí respondenti promítají své postoje (svůj hodnotící
vztah) na stupnici, jenž umožňuje daný postoj kvalifikovat a měřit.“23
Škála může být vyjádřena verbálně (auto se mi velmi líbí, spíše líbí atd.), číselně nebo
graficky (respondent může zaznamenávat odpověď na osu či úsečku). Mezi nejčastěji
používané techniky škálování patří třídění a oceňování. Při třídění respondent zařazuje
hodnoty do dvou nebo více skupin a při oceňování hodnotí míru své spokojenosti, či
souhlasu s výrokem.
Podle Kozla (2006) by škála měla být vyvážená. To znamená, že by měla nabízet stejné
množství pozitivních a negativních kategorií. Prostřední hodnota tak představuje
neutrální odpověď. V závislosti na povaze výzkumu hrozí riziko, že právě neutrální
odpověď bude využívána nejčastěji.
Simová (2010) uvádí příklady jednotlivých druhů škál.
Příklad stupnice přikládaného významu, kde respondent hodnotí intenzitu vztahu
k určité skutečnosti.
Je pro vás cena důležitým faktorem při nákupu oblečení?
Neobyčejně

Velmi

Důležitá do

Nepříliš

Není vůbec

důležitá

důležitá

určité míry

důležitá

důležitá

1

2

3

4

5

23

SIMOVÁ, Jozefína. Marketingový výzkum. Vyd. 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010.
ISBN 978-80-7372-662-1.
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Příklad známkovací stupnice, ve které respondent hodnotí objekt na klasifikační
stupnici.
Sortiment nabízený v této prodejně hodnotím jako:
Vynikající

Velmi dobrý

Dobrý

Špatný

Velmi špatný

1

2

3

4

5

Příklad sémantického diferenciálu, což je stupnice ohraničená dvěma krajními
hodnotami s opačným významem charakteristik sledovaného jevu. Respondent
vyznačuje intenzitu svého hodnocení.
Interiér prodejny hodnotíte jako:
Prostorný

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

Přeplněný

Jasný, pestrý

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

Temný, nudný

Pohodlný

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

Nepohodlný

Likertova škála je využívána k tomu aby respondent mohl označit míru souhlasu
s uvedenými výroky. Respondent má k dispozici škálu od naprostého souhlasu až po
naprostý nesouhlas. Obvykle se používá pět pozic přičemž každé pozici je přiřazena
numerická hodnota.
Příklad Likertovy škály:
Silně

Souhlasím

Nevím

Nesouhlasím

souhlasím

Silně
nesouhlasím

Prodejna má
široký sortiment

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

zboží
Zaměstnanci
prodejny jsou milí
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Kozel (2006) uvádí příklad grafické hodnotící škály. Tyto škály působí na běžné
respondenty pozitivně neboť představují změnu oproti běžným výzkumům. Grafické
škály mohou být použity i v případě, že respondent ještě neumí číst a počítat.
Příklad grafické škály:
Jak se vám líbil promítnutý film? Čím více se vám líbil, tím více dejte hvězdiček a
naopak.
*****

****

***

**

*

Pro potřeby této práce byl sestaven dotazník (viz. příloha č.2) složený z části, kde
respondenti odpovídali na uzavřené otázky a z části, kde respondenti hodnotili na
pětistupňové škále důležitost daného motivu pro jejich dobrovolnickou činnost na
sportovních akcích. Motivy, které dobrovolníci hodnotili, byly z velké části čerpány
z výzkumů, které jsou zmiňovány ve výzkumné části této práce.

4.3.6 Testování dotazníku - pilotáž
Podle Simové (2010) je nutné před realizací sběru dat přistoupit k testování dotazníku.
Díky tomu zjistíme, zda byl dotazník navržen správně. To znamená jestli vyvolal
ochotu

respondentů

jej

vyplnit,

jestli

jsou

otázky

správně

formulovány

a podobně. V rámci testování je možné nechat několik potenciálních respondentů
dotazník vyplnit a zeptat se na jejich názory a pocity při vyplňování. Testování nám
umožňuje odstranit chyby a další nedostatky, které by mohly výzkum ovlivnit. Průběh
a výsledek testování dotazníku, sestaveného pro tuto práci, je popsaný v kapitole 4.4.1
této práce.

4.4 Realizace výzkumu
Dotazník, který byl vytvořen pro potřeby této práce, byl mezi respondenty rozeslán
v elektronické podobě. K tomu byl použit nástroj Google Forms, který umožňuje
efektivní vyhodnocení dat v podobě grafů i převod do excelové tabulky pro další
analýzu.
4.4.1 Pilotáž
V rámci pilotáže byl dotazník, vytvořený pro tuto práci, rozeslán mezi třináct
potenciálních respondentů. Cílem bylo zjistit, zda jsou otázky formulovány
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srozumitelně a jednoznačně. Na základě zpětné vazby od účastníků pilotáže byly
v dotazníku provedeny následující změny. Otázka č. 25 byla přeformulována aby byla
srozumitelnější. Původní znění otázky (Na akcích z jakých sportovních odvětví jste se
podílel/a jako dobrovolník?) bylo přeformulováno pro snadnější uchopitelnost takto:
V jakých sportovních odvětvích jste již působil/a jako dobrovolník na sportovní akci?
K odpovědím, které jsou nabízeny u otázky č. 6, na zaměření studia respondentů, byla
přidána možnost informační technologie. Otázka, která v původní verzi dotazníku zněla
následovně: Studujete nebo pracujete?, byla rozdělena do dvou otázek. Jedná se
o otázky č. 3 a 4. Otázka č. 3 je nyní zaměřena pouze na to jestli respondenti studují,
případně jakou školu a otázka č. 4 je zaměřena pouze na to jestli respondenti pracují
a jakou formou.
4.4.2 Operacionalizace dotazníku
V operacionalizaci dotazníku (viz. obrázek 1) je znázorněna jeho struktura. Dotazník
použitý pro výzkum se skládal ze tří částí. První část se týká toho, kdo vlastně jsou
dobrovolníci sportovních akcí. V této části byla sbírána demografická data
dobrovolníků (věk, pohlaví, dosažené vzdělání apod.). Druhá část dotazníku se již týká
motivů, které vedou dobrovolníky k jejich účasti na sportovních akcích. Zde
respondenti hodnotili jednotlivé motivy na pětistupňové škále důležitosti. Ve třetí části
dotazníku respondenti odpovídali na otázky týkající se jejich dobrovolné účasti na
organizaci sportovních akcí. Například kolik akcí ročně se jako dobrovolníci zúčastní,
či jak se obvykle o možnosti účastnit se akce jako dobrovolník dozvídají.
Operacionalizace je znázorněna na následující stránce.
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Obrázek 1: Operacionalizace dotazníku

4.4.3 Průběh výzkumu
Sběr dat byl zahájen 10. června 2018 a ukončen 6. července 2018. V tomto období byl
dotazník postupně umísťován do různých skupin na sociálních sítích, které byly
zaměřené na dobrovolnictví případně byly určené pro dobrovolníky účastnící se
konkrétních akcí. Některé z větších skupin, kam byl dotazník umístěn, byly například
skupiny s názvem: Dobrovolníci Runczech, Dobrovolníci ve sportu a další. Dotazník
vyplnilo celkem 291 respondentů.
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5 VÝZKUMNÁ ČÁST
5.1 Dosavadní výzkum motivů dobrovolníků na sportovních
akcích
Konkrétním motivům, které vedou dobrovolníky k tomu aby věnovali svůj čas
a energii práci ve prospěch druhých, se věnuje řada studií. V této kapitole budou
uvedeny výsledky některých studií, které se věnovaly motivům dobrovolníků na
sportovních akcích.

5.1.1 Studie motivace anglických dobrovolníků ve sportu: souhrn pro
Sport England
V roce 2016 vydal Dr. Geoff Nichols působící na univerzitě v Sheffieldu přehled studií,
které byly věnovány motivům sportovních dobrovolníků a navzájem je porovnává
(Motivations of Sport Volunteers in England: a review for sport England, viz. zdroj
č. 27 v seznamu zdrojů). V této publikaci je možné najít výčet motivů dobrovolníků
kteří působí v následujících oblastech:


ve sportovních klubech,



na velkých sportovních akcích jako jsou olympijské hry,



na menších akcích s regionálním dosahem,



ve vzdělávacích a mládežnických organizacích,



motivy studentů působících jako dobrovolníci,



motivy starších lidí působících jako dobrovolníci.

Protože je tato práce zaměřená na dobrovolnictví na sportovních akcích budou blíže
popsány pouze motivy dobrovolníků působících na velkých sportovních akcích a na
akcích s regionálním dosahem.
5.1.1.1 Motivy dobrovolníků na velkých sportovních akcích
Nichols (2016) uvádí motivy dobrovolníků, kteří se účastnili olympijských her ve
Vancouveru v roce 2010 a v Londýně v roce 2012. Rovněž je zde možné najít motivy
dobrovolníků, kteří se účastnili her Commonwealthu v roce 2002. Tyto studie zjistily,
že nejvýraznějším motivem pro účast na takto velkých akcích je to, že se jedná
o příležitost, která se může naskytnout pouze jednou za život. Některé motivy pro
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dobrovolnictví na velkých akcích jsou specifické pouze pro tento druh akcí ale některé
motivy se shodují i s motivy pro dobrovolnictví před či po takové akci. Mnoho
dobrovolníků, kteří se takových akcí účastnili již měli s dobrovolnictvím předchozí
zkušenost. Výzkumy probíhaly formou dotazování. Pro tyto účely byl sestrojen
dotazník, který byl mezi respondenty rozdán organizátory akce. V následujících
tabulkách (tabulka 1 a 2) jsou uvedeny motivy dobrovolníků, kteří se účastnili výše
zmíněných akcí a jsou seřazeny podle důležitosti.
Tabulka 1: Řazení motivů dobrovolníků na olympijských hrách ve Vancouveru
a v Londýně
Top 10 motivů
Byla to životní příležitost
Chtěl jsem, aby hry byly úspěšné
Hry mě zajímají
Chtěl jsem dělat něco smysluplného
Jsem hrdý na Vancouver / Londýn, Kanadu / UK
Chtěl jsem být součástí her
Věřím v hodnoty a principy her
Zajímá mě sport
Chtěl jsem spolupracovat s ostatními
Chtěl jsem uplatnit své schopnosti

Umístění
Vancouver
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Umístění
Londýn
1
2
3
5
6
4
7
9
11
10

Zdroj: Nichols (2016) – upraveno autorem

Tabulka 2: Motivy dobrovolníků na hrách Commonwealthu v roce 2002
Top 12 motivů
Byla to životní příležitost
Bude to zajímavý zážitek
Přinese mi to uspokojení z pomoci druhým
Potkám zajímavé lidi
Budu podporovat sport
Budu součástí týmu
Budu dělat něco užitečného pro společnost
Tím, že se zapojím, pomůžu Manchestru
Chci vyjádřit podporu své zemi
Měli bychom se méně orientovat na peníze a dělat něco pro
společnost
Přinese to nové výzvy
Naučím se nové dovednosti
Zdroj: Nichols (2016) – upraveno autorem
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% silně
souhlasilo
71,8
66
45,7
45
44,3
41
39,8
39,4
37,2
35,1
34,1
27,1

Z tabulek 1 a 2 jednoznačně vyplývá, že nejvýznamnějším motivem byla příležitost stát
se součástí takhle velké akce. Nichols (2016) říká, že tento motiv je tak silný díky
pozornosti médií, marketingu a velkým náborovým kampaním.
Nichols (2016) dále uvádí analýzu, podle které se podařilo rozřadit dobrovolníky na
Olympijských hrách v Londýně do osmi hlavních skupin podle hlavního motivu k jejich
účasti. Tyto skupiny jsou následující:


Transakční – dobrovolníci, kteří chtěli získat zkušenosti pro svou budoucí
kariéru,



Altruistická – ti, kteří chtěli pomoci společnosti nebo jsou hrdí na Londýn
a Spojené království,



Tradiční – dobrovolnictví je tradiční aktivita,



Aplikační – domnívali se, že jejich schopnosti a zkušenosti budou užitečné,



Lidé, kteří měli volný čas a chtěli jej zaplnit,



Odměny – dobrovolníci, kteří chtěli potkat slavné sportovce či získat určitou
prestiž,



Dobrovolníci, kteří se zajímají o sport či Olympijské hry a jejich hodnoty,



Další motivy jako: dobrý pocit, získání nových přátel, rozšíření vlastních
obzorů.

5.1.1.2 Motivy dobrovolníků na akcích s regionálním dosahem
Na rozdíl od velkých akcí se regionální akce týkají jednoho sportu, jedné myšlenky či
komunity. Z toho vyplývá, že motiv využít příležitost, která může přijít jen jednou za
život, zde nebude hrát roli. Nichols (2016) říká, že většina výzkumů poukazuje na to, že
ti, co se účastní jako dobrovolníci regionálních akcí, tak činí z osobních důvodů. Těmi
může být vztah k danému sportu, pomoc druhým či komunitě či soulad osobních hodnot
s hodnotami určité organizace.

5.1.2 Studie dobrovolnické motivace, uspokojení a managementu na
elitní sportovní soutěži
Jocelyn M. Farrell z Lakhead University v Ontariu provedla, se svými kolegy v roce
1998 výzkum motivace dobrovolníků na vrcholné curlingové akci jíž byl Scott
Tournament of Hearts (viz. zdroj č. 8). Z celkem devíti set dobrovolníků bylo náhodně
vybráno 300 těch, jimž byl následně poslán dotazník. Dobrovolníci se na této akci
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podíleli na merchandisingu, administrativě, propagaci a dalších aktivitách. Návratnost
dotazníků dosáhla 45,7 % a celkem se tedy vrátilo 137 vyplněných dotazníků.
Většina respondentů, konkrétně 60,3 %, byly ženy a 32,3 % respondentů bylo ve věku
35 – 44 let. Velká část dobrovolníků (40,9 %) měla vysokoškolské vzdělání.
Respondenti hodnotili pomocí pětibodové Likertovy škály důležitosti 28 různých
motivů, které měly vliv na jejich rozhodnutí o účasti na akci. V tabulce 3 je uvedeno
osm nejvýše a osm nejníže hodnocených motivů.
Tabulka 3: Důležitost motivů pro dobrovolnictví
Nejvýše hodnocené důvody
Chtěl jsem aby akce byla
úspěšná
Dobrovolnictví utváří lepší
společnost
Chtěl jsem dělat něco
smysluplného

Váha

Chtěl jsem prospět komunitě
Chtěl jsem se cítit součástí
této komunity
Chtěl jsem jakkoliv pomoct

3,35

4,00
3,42
3,42

3,14
3,09

Chtěl jsem být v kontaktu s
druhými
Byla to životní příležitost

3,09
3,05

Nejníže hodnocené důvody
Mohl jsme získat výhodu ve
vzdělání
Příbuzný či známý se věnuje
curlingu
Dělat dobrovolníka na této akci je
považování za prestižní
Kdybych se dobrovolně nepřihlásil
nikdo by tuto práci neudělal
Většina lidí z mého okolí se věnuje
dobrovolnictví
Čeká se ode mě, že budu
dobrovolník
Chtěl jsem pokračovat v rodinné
tradici dobrovolnictví
Neměl jsem co jiného dělat se svým
časem

Váha
1,82
1,81
1,79
1,78
1,63
1,44
1,43
1,16

Zdroj: Jocelyn M. Farrell (1998) – Upraveno autorem

5.1.3 Měření motivace dobrovolníků na velkých sportovních akcích
V roce 2011 vyšla v časopise Event Management, který vydává Cognizant
Communication Corporation, studie zabývající se motivací dobrovolníků na velkých
sportovních akcích (viz. seznam zdrojů č. 20). Autory jsou Chrysostomos Giannoulakis,
Chien-Hsin Wang a Dianna Gray. Podle autorů studie je dobrovolná práce naprosto
klíčovým prvkem při organizaci sportovních akcí. Zároveň zde uvádí názory dalších
autorů jako je například Blanc (1999), který poznamenal, že dobrovolníci zůstávají
naprosto klíčoví pro životaschopnost systému sportu a mnoho sportovních organizací by
bez nich mělo potíže fungovat.
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Účelem této studie bylo prozkoumání motivů dobrovolníků, kteří se zúčastnili
olympijských her v Aténách v roce 2004. Data byla posbírána mezi 146 dobrovolníky,
kteří působili v olympijské vesnici a v centru vodních sportů. Ženy byly v tomto vzorku
zastoupeny ze 63 % a 51,4 % všech respondentů bylo ve věku mezi 21 až 30 lety.
Velkou většinu vzorku tvořili respondenti pocházející z Řecka, a to 80 %. Mnoho
respondentů mělo vyšší vzdělání. Celkem 43,2 % mělo bakalářské nebo obdobné
vzdělání a 27,4 % absolvovalo i navazující programy. Většina respondentů, celkem
76,7 %, byla svobodných a 18,5 % bylo ženatých či vdaných.
Ke sběru dat použili autoři dotazník, který nazvali Motivační škála olympijských
dobrovolníků. V tomto dotazníku se nacházelo 24 různých motivů pro dobrovolnickou
činnost a respondenti hodnotili do jaké míry se s těmito motivy ztotožňují pomocí
pětistupňové Likertovy škály. Na této škále číslo jedna reprezentovalo silný nesouhlas
s daným motivem a číslo pět silný souhlas. Motivy, které dobrovolníci hodnotili jsou:
1. Pomáhat ostatním a komunitě
2. Být součástí olympijských her
3. Udělat si pracovní kontakty
4. Podpořit svůj národ
5. Získat pracovní zkušenosti, které mohou vést k zaměstnání
6. Dobrovolnická tradice v rodině
7. Příležitost k navázání kontaktu s experty v oboru
8. Závazek jako občan
9. Individuální výzva
10. Patřit do týmu
11. Cítit se vážený a respektovaný
12. Příležitost potkat elitní sportovce
13. Získat znalosti cizích jazyků a kultur
14. Potkat nové lidi a získat nové přátele
15. Vášeň pro Olympijské hry
16. Duch solidarity a míru spojeného s olympijskou filosofií
17. Podpořit ducha dobrovolnictví
18. Získat nové dovednosti
19. Vzpomínky na celý život
20. Národní hrdost
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21. Materiální odměna
22. Zúčastnit se olympijské akce
23. Věnuji se sportu
24. Být dobrovolník na Olympijských hrách je považováno za prestižní
Před provedením výzkumu byly z dotazníku vyřazeny faktory číslo 9, 10, 14, 11, 13.
Vyřazeny byly proto, že v analýze dotazníku se ukázalo, že jejich vypovídací hodnota
nebyla dostačující z různých důvodů. jako například špatné pochopení motivu.
Jednotlivé motivy byly následně rozděleny do tří skupin. První skupinou byly motivy
spojené s Olympijskými hrami. Autoři tuto skupinu motivů definovali jako touhu být
součástí olympijského hnutí, zúčastnit se her, nebo potkat olympijské sportovce.
Sem patří motivy číslo 15, 2, 22, 12, 19 a 24. Druhou skupinou byly motivy egoistické.
Tato skupina byla definována jako potřeba sociální interakce, mezilidských vztahů
a získávání kontaktů a patří sem motivy číslo 3, 5, 7, 18 a 21. Třetí skupinou byly
motivy účelné, kam spadají motivy číslo 17, 8, 16, 4, 6, 20 a 1. Tato skupina byla
definována jako ochota dobrovolníků pomoci dané organizaci.
Výsledky výzkumu a analýza dat následně ukázaly, že olympijští dobrovolníci byli
nejméně motivováni motivy spadajícími do účelné skupiny. Primárně byli dobrovolníci
motivováni tím, že chtěli zažít olympijské hry, vidět zákulisí a potkat elitní sportovce.
Výsledek studie autoři částečně přisuzují relativně nízkému věku respondentů.
Olympijské hry jako takové jsou také podstatně přitažlivější ve srovnání s menšími
akcemi a i díky tomu mohly být materiální a podobné motivy upozaděny.
Tato studie by měla, a je to také jeden důvodů proč vznikla, přinést užitečný nástroj
a

zdroj

informací

organizátorům

Olympijských

her

a

podobných

velkých

mezinárodních akcí. Informace z ní lze využít ke zvolení správné strategie náboru
i motivace dobrovolníků pro takové akce.

5.1.4 Motivace dobrovolníků na Super Bowlu v roce 2012
Super Bowl je již poměrně dlouhou dobu jednou z největších sportovních akcí na světě.
Velké akce jako Olympijské hry a Super Bowl mají sice obrovské rozpočty ale jsou do
značné míry závislé na dobrovolné práci, která umožňuje tyto rozpočty využít jinak. Na
uspořádání takto velké akce je však zapotřebí dobrovolníků velké množství. Například
na Super Bowlu, který probíhal v roce 2012 v Indianapolis, se podílelo zhruba 8 000
dobrovolníků.
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V roce 2015 byla vydána studie (viz. zdroj č. 38) autorů Jennifer L. VanSickle, David
A. Pierce a Michael Diacin, která se zabývala motivací dobrovolníků na Super Bowlu
v roce 2012 s přihlédnutím k demografickým faktorům. Podle autorů existuje velké
množství průzkumů zabývajících se motivy dobrovolníků k jejich činnosti. Málo
z těchto studií se však zabývá vlivem demografických charakteristik dobrovolníků na
jejich motivy. Autoři si stanovili tři výzkumné otázky, na které chtěli najít odpovědi. Co
motivuje jednotlivce k dobrovolnictví na velké sportovní události? Liší se motivace
jednotlivců rozdělených podle pohlaví, věku, příjmu nebo vzdělání? Závisí uspokojení
dobrovolníka z dobrovolnictví na jeho motivacích?
Autoři využili pro výzkum upravenou škálu dobrovolnických motivací pro mezinárodní
sportovní události, kterou vytvořil v roce 2009 Bang a Chelladurai. Jednalo se
o Likertovu škálu, kde respondenti hodnotili jednotlivé motivy podle důležitosti pro
jejich rozhodnutí k účasti. Respondenti hodnotili celkem 19 různých motivů, které
autoři rozdělili do čtyř skupin: podpora komunity, vztah ke sportu, osobnostní růst
a rozvoj kariéry. Každý z osmi tisíc dobrovolníků se mohl výzkumu zúčastnit
a

návratnost

dotazníku

dosáhla

24

%.

Celkem

tedy

vyplnilo

dotazník

1 928 dobrovolníků.
Jak se podle vyhodnocení dotazníku ukázalo, nejdůležitějším motivem pro účast
dobrovolníků byla snaha pomoci k tomu, aby byla akce úspěšná. Naopak nejníže
hodnoceným motivem byla snaha získat zkušenosti pro budoucí kariéru. Autoři
následně zkoumali důležitost faktorů pro různé skupiny respondentů rozdělených na
základě demografických znaků. Ukázalo se, že skupina motivů týkající se podpory
komunity, byla pro ženy důležitější než pro muže a naopak vztah ke sportu byl
důležitější skupinou motivů pro muže. Při rozdělení respondentů podle věku výsledky
ukázaly, že s přibývajícím věkem nabývala na důležitosti skupina motivů týkající se
podpory komunity. Naopak motivy týkající se kariéry byly důležitější pro mladší
respondenty. Věkové skupiny do 30 let a nad 60 let hodnotily skupinu motivů vztahu ke
sportu výše než jakákoliv jiná věková skupina. Při zkoumání preference motivů
v závislosti na vzdělání dobrovolníků došli autoři k závěru, že s vyšší úrovní vzdělání
klesal význam motivů ve skupině rozvoje kariéry. Při rozdělení dobrovolníků na
základě ročního příjmu ukázaly výsledky, že s rostoucím příjmem nabývaly na
důležitosti motivy týkající se podpory komunity a naopak s klesajícím příjmem
získávaly na důležitosti motivy týkající se rozvoje kariéry.
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Nejvýznamnější motivy se tedy týkaly snahy přispět k tomu aby, byla akce úspěšná
a snaha přispět místní komunitě. Snaha podpořit účastí na této akci svoji kariéru byla na
třetí pozici a nejméně důležitou skupinou byly motivy vztahu ke sportu. Zejména
zajímavým je umístění motivů vztahu ke sportu vzhledem k tomu, že americký fotbal je
v tuto chvíli v USA nejpopulárnějším profesionálním sportem. Autoři tuto skutečnost
připisují tomu, že dobrovolníci byli s dostatečným předstihem informováni o tom, že
samotné utkání neuvidí.

5.1.5 Studie ekonomického kontextu dobrovolnictví a trhu práce ve
sportu
V roce 2014 publikovali autoři Eva Čáslavová, Jiří Kraft, Josef Voráček a Monika
Bártová studii (viz. zdroj č. 3), jejímž hlavním cílem bylo zjistit jak moc se dnešní
studenti zapojují do dobrovolnictví. Zabývali se přitom hlavně dobrovolnictvím
v oblasti sportu. Výzkum probíhal formou dotazování mezi studenty tří univerzit ze tří
různých zemí. Dotazování bylo provedeno pomocí dotazníku, který vyplnilo 280
respondentů.
Jak bylo zmíněno výše, průzkum byl proveden na třech univerzitách. První univerzitou
byla Pražská Univerzita Karlova a její Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS UK),
druhou univerzitou byla německá Deutsche Sportschule Köln (DSHS) a třetí
univerzitou byla americká West Virginia State University (WCSU). Studie se zúčastnilo
96 německých, 94 českých a 90 amerických studentů, kteří byli náhodně vybráni.
Záměrem bylo aby dotazník přinesl následující informace:


popularitu dobrovolnictví ve sportu,



jak často se studenti věnují dobrovolnictví a zda jsou připravení se mu věnovat
více,



jak se studenti nejčastěji dostávají k dobrovolnictví,



motivy, které studenty vedou k dobrovolnictví ve sportu,



jak často se studenti věnují dobrovolnictví v rámci univerzity,



jak vnímají dobrovolnictví a jaké má podle nich dobrovolnictví postavení
v jejich zemi.

Dotazník se skládal ze čtyř částí. V první části byli respondenti rozděleni do dvou
skupin podle toho, zda již měli či neměli zkušenost s dobrovolnictvím ve sportu. Otázky
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ve druhé části dotazníku byly určeny jen studentům, kteří zkušenost s dobrovolnictvím
již měli. Tyto otázky se týkaly frekvence jejich dobrovolné účasti, v jaké organizaci se
jí věnují, motivací pro dobrovolnictví a podobně. Ve třetí části opět odpovídali všichni
respondenti. Otázky v této části se týkaly toho, jak studenti vnímají dobrovolnictví
a jejich přístupu k němu. Ve čtvrté části dotazníku pak studenti odpovídali na
sociodemografické otázky.
Výsledky studie ukázaly, že čeští studenti se věnují dobrovolnictví výrazně méně než
studenti v Německu a Spojených státech amerických. Z českých studentů nemělo
žádnou zkušenost z dobrovolnictvím 35,1 % respondentů. To je značný rozdíl oproti
respondentům z USA kde nemělo zkušenost z dobrovolnictvím pouze 7,8 %
a respondentům z Německa, kde to bylo 9,4 %. Rozdíly byly zjištěny i v důvodech proč
neměli studenti zkušenost s dobrovolnictvím. U německých a amerických studentů to
byl zejména tyto dva důvody: „Neměl jsem příležitost“ a „Nechci pracovat zadarmo“.
Pro 35,1 % českých respondentů, kteří neměli zkušenost s dobrovolnictvím, byly
hlavními důvody tyto: „Neměl jsem žádnou motivaci“ a „ Neměl jsem příležitost“.
Vzhledem k tomu, že všichni respondenti studovali obory zaměřené na sport, není
žádným překvapení, že ti, co se věnovali dobrovolnictví, se mu z 90 % věnovali ve
sportu.
Výsledky průzkumu mezi studenty, kteří měli s dobrovolnictvím zkušenost, ukázaly, že
intenzita, s jakou se studenti dobrovolnictví věnují, se značně liší. Studenti Univerzity
Karlovy se z 85 % věnovali dobrovolnictví pouze příležitostně a pouze 15 % se mu
věnovalo pravidelně jednou týdně či měsíčně. Naproti tomu se pravidelně věnovalo
dobrovolnictví přes 30 % studentů německé a americké univerzity. Velkými
propagátory dobrovolnictví jsou sportovní kluby a sportovní organizace. To je zřejmé
i z toho že 74 % německých, 45 % českých a 44 % amerických studentů se
k dobrovolnictví dostalo právě přes sportovní organizaci či sportovní klub.
Co se týče motivů, které vedou studenty k dobrovolnictví, mohli si respondenti vybrat
ze šesti možností, kterým následně přiřazovali důležitost na pětistupňové škále. Na této
škále bylo číslo 1 přiřazeno velmi důležitým motivům a číslo 5 velmi nedůležitým.
Výsledky této části dotazníku jsou zachyceny v tabulce 4. V tabulce je vždy uveden
motiv a vedle něj důležitost, která byla vypočítána jako průměr hodnot, které
respondenti motivu přiřadili.
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Tabulka 4: Motivy vedoucí k dobrovolnictví ve sportu
FTVS UK
Motiv a jeho průměrná
důležitost
Podpořit dobrou
myšlenku /
1,9
1. projekt
Získat nové
zkušenosti
2
2.
Zodpovědnost ke
2,2
sportovní
3. organizaci
Získání nových
2,4
4. kontaktů
Morální potřeba
2,4
pomáhat druhým
5.
Získat prestiž a
3
6. uznání

DSHS
Motiv a jeho průměrná
důležitost
Získat nové
zkušenosti
1,9

WVSU
Motiv a jeho průměrná
důležitost
Získat nové
zkušenosti
1,6

Podpořit dobrou
myšlenku /
projekt
Zodpovědnost ke
sportovní
organizaci
Získání nových
kontaktů
Morální potřeba
pomáhat druhým

Morální potřeba
pomáhat druhým

Získat prestiž a
uznání

2

2,2
2,4
2,4
3

Podpořit dobrou
myšlenku /
projekt
Získání nových
kontaktů
Zodpovědnost ke
sportovní
organizaci
Získat prestiž a
uznání

1,7

18
2,1
2,1
2,7

Zdroj: Čáslavová, Kraft, Voráček, Bártová 2014 – upraveno autorem

Z tabulky 4 jasně vyplývá, že nejdůležitějšími motivy byly získání nových kontaktů
a snaha podpořit dobrý projekt či myšlenku. Výzkum ukázal, že američtí studenti
vnímají dobrovolnictví jako větší morální závazek než studenti z Německa a České
republiky. V americké společnosti je dobrovolnictví naprosto běžné a občané jsou hrdí
na to, že se můžou na něčem podílet. Proto se umístil motiv morální potřeby pomáhat
druhým na druhém místě mezi americkými studenty. Naopak němečtí a čeští studenti
tomuto motivu udělili druhou nejnižší důležitost. Nejméně důležitý motiv, kterým bylo
získání prestiže a uznání, se shodoval u studentů všech tří univerzit.
Studenti také hodnotili motivační aspekty, které jsou pro ně důležité při samotném
provádění dobrovolné činnosti. Jak vyplývá z tabulky 5 důležitým motivačním
aspektem pro studenty všech tří univerzit byla zábava, kterou jim dobrovolná činnost
přináší. Američtí studenti však jako nejdůležitější motivační aspekt hodnotili možnost
být prospěšný ostatním. Naopak pro německé a české studenty byl o poznání méně
důležitý.
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Tabulka 5: Motivační aspekty v průběhu dobrovolnictví ve sportu
FTVS UK
Motivační aspekt a jeho
průměrná důležitost
Zajímavé
prostředí
Spojení se
sportem, který mě
2. zajímá
Zábava

1,7

1,8

2

DSHS
Motivační aspekt a jeho
průměrná důležitost

WVSU
Motivační aspekt a jeho
průměrná důležitost

Zábava

1,5

Být prospěšný
druhým

1,5

1,7

Zábava

1,6

Spojení se
sportem, který mě
zajímá
Být prospěšný
druhým

1,8

3.
Být prospěšný
4. druhým
Mít určitou
zodpovědnosta
možnost
5. rozhodovat
Odměna v podobě
suvenýrů
6.
Kontakt se
známými
7. osobnostmi

2,3

2,5

3

3,4

Zajímavé
prostředí

1,9

Mít určitou
zodpovědnosta
možnost
rozhodovat
Kontakt se
známými
osobnostmi
Odměna v podobě
suvenýrů

2,5

4

4,2

Spojení se
sportem, který
mě zajímá
Zajímavé
prostředí
Mít určitou
zodpovědnosta
možnost
rozhodovat
Odměna v
podobě suvenýrů
Kontakt se
známými
osobnostmi

1,7
1,8

1,8

3,2

3,5

Zdroj: Čáslavová, Kraft, Voráček, Bártová 2014 – upraveno autorem

Autoři na závěr studie uvádějí, že získané výsledky prokázaly, že americká společnost
nabízí více možností věnovat se dobrovolnictví než česká a německá. Nicméně sport je
velkým propagátorem této činnosti. Sportovní kluby se ukázaly být klíčovými subjekty
pro zapojování do dobrovolnictví.
Závěrem autoři poukazují na fakt, že v České republice oblast dobrovolnictví v dnešní
době značně stagnuje. Navzdory tomu, že má poměrně dlouhou tradici se nedaří zapojit
do dobrovolnictví mladou generaci.
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6 VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH INTERPRETACE
V následujících kapitolách budou vyhodnoceny a postupně interpretovány výsledky
provedeného dotazování. Výsledky budou vyhodnoceny několika různými způsoby.
Nejprve budou uvedeny výsledky vycházející ze všech přijatých odpovědí. Respondenti
budou následně rozděleni podle různých kritérií (věk, pohlaví, vzdělání aj.). Tyto
skupiny pak budou porovnávány mezi sebou.
Dotazník vyplnilo celkem 291 respondentů. Při analýze získaných dat byly dva
vyplněné dotazníky ze souboru vyřazeny. Bylo to z důvodu toho, že obsahovaly
odpovědi, které nijak nesouvisely s tématem výzkumu a v jednom případě také vulgární
výrazy. Vyhodnocováno bylo tedy celkem 289 vyplněných dotazníků.

6.1 Výsledky vycházející z celého souboru respondentů
Dotazník se skládal ze tří částí. V první části odpovídali respondenti na demografické
otázky. Ve druhé části hodnotili podle důležitosti motivy, které je vedou k dobrovolné
účasti na organizaci sportovních akcí. Třetí část pak byla zaměřena na otázky týkající se
jejich dobrovolné účasti na organizaci sportovních akcí. Například kolik akcí ročně se
jako dobrovolníci zúčastní, či jak se obvykle o možnosti účastnit se akce jako
dobrovolník dozvídají.

6.1.1 Demografické údaje
Soubor 289 respondentů byl složen ze 193 žen a 96 mužů. Ženy tedy tvořili 66,8 %
celého souboru zatímco muži jen 33,2 %. Věk respondentů se pohyboval od 14 do 70
let. Průměrný věk respondentů činil 25,76 let. Jak vyplývá z grafu 1, drtivá většina
respondentů byla ve věku do třiceti let. Medián souboru (hodnota, která rozděluje
soubor na dvě stejně početné poloviny) je 22 let. Můžeme tedy říct, že dobrovolnictví
na sportovních akcích se věnují nejčastěji lidé do třiceti let.
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Věk

Graf 1: Věková struktura souboru respondentů
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Zdroj: Vypracováno autorem
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Úkolem třetí otázky bylo zjistit, jakou část souboru tvořili studenti. V rámci této otázky
také bylo zjišťováno, jakou školu případní studenti studují. Z grafu 2 vyplývá, že
největší část souboru tvořili lidé, kteří studují vysokou školu a lidé, kteří aktuálně
nestudují. Obě kategorie tvořili shodně 36 % souboru.
Graf 2: Procentuální zastoupení studentů v souboru respondentů
Studuji střední
odbornou
školu; 11%

Studuji vyšší
odbornou
školu; 1%

Jsem žák
základní školy
; 2%
Studuji
gymnázium;
14%

Nestuduji;
36%

Studuji
vysokou školu
; 36%

Zdroj: Vypracováno autorem

Z celkem 289 respondentů se věnuje studiu 186 (64 %) z nich. Největší zastoupení měli
v této skupině studenti vysokých škol (105 respondentů). Druhou nejpočetnější
skupinou jsou studenti gymnázií (42 respondentů). Střední odbornou školu studuje
celkem 31 respondentů, vyšší odbornou školu studují 3 respondenti a základní školy
navštěvuje 5 respondentů. Zbylých 103 respondentů se aktuálně nevěnuje žádnému
studiu.
Čtvrtá otázka dotazníku byla zaměřena na to, zda respondenti pracují. Procentuální
zastoupení jednotlivých druhů zaměstnání v souboru je znázorněno v grafu 3.
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Graf 3: Procentuální struktura souboru podle zaměstnání
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Zdroj: vypracováno autorem

Největší zastoupení měli v souboru respondenti, kteří pracují brigádně. Tomuto typu
práce se věnuje 103 dobrovolníků. Druhou nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci
pracující na plný úvazek. Takto zaměstnaných je celkem 86 dobrovolníků. Třetí největší
skupinu tvoří studenti, kteří aktuálně nijak nepracují a naplno se věnují studiu (celkem
53 respondentů). Velikost této skupiny lze přisuzovat tomu, že se v souboru nachází
velká skupina středoškoláků (celkem 73 respondentů), kteří teprve vstupují na trh práce.
Pouze dva lidé v celém souboru uvedli, že jsou aktuálně nezaměstnaní. To může být
způsobeno velmi nízkou nezaměstnaností, která v tuto chvíli existuje v České republice.
Podle údajů Českého statistického úřadu je v současné době nezaměstnanost na úrovni
2,4 %.
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V grafu 4 je znázorněno vyhodnocení páté otázky dotazníku. Ta byla zaměřena na
dosažené vzdělání respondentů. Celkem 96 z nich dosáhlo vysokoškolského vzdělání.
To odpovídá 33 % všech respondentů. Nejpočetnější skupinou však byli jednoznačně
lidé se středoškolským vzděláním s maturitou. Tato skupina čítala 105 respondentů což
odpovídá 36 % souboru. Velikost této skupiny je možné přisoudit vysokému počtu
vysokoškolských studentů v souboru, kteří ještě nedokončili bakalářské a podobné
programy.
Graf 4: Rozdělení souboru podle dosaženého vzdělání
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Postgraduální (3)
1%
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6%

Vyšší odborná
škola (5)
2%

Středoškolské s
maturitou (105)
36%

Zdroj: Vypracováno autorem

Šestá otázka byla zaměřena na obory studia, kterému se dobrovolníci věnují či věnovali.
Zastoupení jednotlivých oborů je znázorněno v grafu 5.
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Graf 5: Studijní obory, kterým se dobrovolníci věnují či věnovali
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Zdroj: vypracováno autorem

Největší zastoupení mají v souboru ekonomické obory, jimž se věnovalo 64
respondentů (22 %). Druhou největší skupinu tvořili respondenti, jejichž vzdělání je
všeobecného charakteru. Skupinu tvořilo celkem 51 respondentů (18 %). Velikost této
skupiny je zapříčiněna vysokým počtem středoškoláků a gymnazistů v souboru.
Ačkoliv byla data sbírána mezi dobrovolníky sportovních akcí, studiu sportovních
oborů se věnuje či věnovalo jen 26 z nich, což odpovídá 9 %. Jak je vidět v grafu 5 tak
podobné zastoupení jako sportovní obory mají i obory společenskovědní, technické,
přírodovědné a zdravotní. Vysoký poměr ekonomicky zaměřených respondentů
v souboru je možné přisuzovat dlouhodobě vysokému zájmu o tyto obory mezi českými
studenty. To potvrzují i data Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která říkají,
že ekonomicky zaměření studenti jsou druhou nejpočetnější skupinou studentů
vysokých škol v ČR. Celkem se těmto oborům věnovalo v roce 2017 zhruba 60 tisíc
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studentů. Početnější skupinu, cca 65 tisíc studentů, tvořili jen studenti technických
oborů.
Úkolem sedmé a osmé otázky dotazníku bylo zjistit zda se dobrovolníci sportovních
akcí věnují sportu i ve svém profesním životě a volném čase. Jak je vidět z grafu 6, tak
ve sportovním prostředí pracuje zhruba čtvrtina respondentů (26,6%).
Graf 6: Znázornění odpovědí na otázku č. 7: Pracujete ve sportovním prostředí?

Ano (77)
26,6%

Ne (212)
73,4%

Zdroj: vypracováno autorem

Osmá otázka zjišťovala, zda se dobrovolníci věnují sportu v nějaké sportovní
organizaci. Nezáleží přitom jestli jako sportovci, trenéři či funkcionáři. Vyhodnocení
odpovědí na tuto otázku (viz. graf 7) ukázalo, že organizovanému sportu se věnuje
přibližně polovina respondentů.
Graf 7: Znázornění odpovědí na otázku č. 8: Věnujete se sportu v nějaké
sportovní organizaci?

Ano (143)
49,5%

Ne (146)
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Zdroj: vypracováno autorem
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6.1.2 Důležitost motivů vedoucích k dobrovolnictví
Ve druhé části dotazníku hodnotili dobrovolníci podle důležitosti celkem třináct
různých motivů, které je vedou k účasti na sportovních akcích. Motivy byly hodnoceny
na pětistupňové škále důležitosti. Čím důležitější byl motiv pro respondenta, tím vyšší
hodnotu mu přiřadil. Vyhodnocení získaných výsledků následně proběhlo vypočítáním
průměrné hodnoty motivu ze všech hodnot, které motivu jednotliví dobrovolníci
přiřadili. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6 níže.
Tabulka 6: Průměrné hodnoty přiřazené jednotlivým motivům
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motiv
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci být prospěšný
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Být součástí kolektivu
Získání nových přátel
Získání nových kontaktů
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce týká,
při rozhodování o účasti?
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Materiální odměna
Příležitost potkat elitní sportovce
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Přítomnost známé osobnosti

Průměrná
hodnota
4,31
4,22
4,17
3,9
3,56
3,39
3,37
3,34
3,17
3,07
2,9
2,84
2,03

Zdroj: vypracováno autorem

Z tabulky 6 jasně vyplývá, že dobrovolníci nepovažují účast známých osobností
a elitních sportovců za důležitou při svém rozhodování o účasti. Zároveň ani nepovažují
dobrovolnictví za příliš prestižní záležitost. Důležité motivy, které je vedou k tomu, aby
se podíleli na organizování sportovních akcí jako dobrovolníci, souvisí spíše s tím, že
chtějí být prospěšní a trávit čas smysluplně. Nejdůležitější motiv pro respondenty
výzkumu byl: chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná. Průměrná důležitost tohoto
motivu byla 4,31. Tomuto motivu přiřadilo nejvyšší možnou důležitost 149
dobrovolníků, což odpovídá 51,6 % celého souboru. Nejnižší hodnotu mu naopak
udělilo pouze 6 respondentů (2,1 % souboru). Nejméně důležitý motiv (Přítomnost
známé osobnosti) ohodnotilo nejnižší možnou důležitostí 131 respondentů (45,3 %
souboru) a nejvyšší důležitost mu přiřadilo 13 dobrovolníků (4,5 % souboru). Grafické
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znázornění hodnot přiřazených jednotlivým motivům je možné najít v příloze č. 1 této
práce.

6.1.3 Dobrovolnická účast na sportovních akcích
Ve třetí části dotazníku odpovídali respondenti na otázky, které se týkaly jejich
dobrovolnické účasti na sportovních ale i na jiných akcích. Zde respondenti odpovídali
na otázky typu: kolika akcí se ročně jako dobrovolníci zúčastní a zda se někdy účastnili
i jiné než sportovní akce.
Otázka č. 22 měla v dotazníku za úkol zjistit jak často se dobrovolníci zúčastní nějaké
akce za rok. Na grafu 8 můžeme vidět kolika akcí se dobrovolníci ročně zúčastní.
Téměř třetina (31%) respondentů se zúčastní 1 - 2 akcí ročně. Tuto odpověď vybralo
celkem 90 dobrovolníků. Z grafu 8 je vidět, že 51 % dobrovolníků se zúčastní ročně
jedné až tří akcí.
Graf 8: Množství akcí, na kterých se dobrovolníci podílí za rok
5 a více (33)
11%

0-1 (52)
18%

4-5 (20)
7%

3-4 (37)
13%

1-2 (90)
31%

2-3 (57)
20%
Zdroj: Vypracováno autorem

V otázce č. 23 odpovídali respondenti na to, zda se někdy zúčastnili jako dobrovolníci
i jiné než sportovní akce. Největší skupinou byli lidé, kteří se jako dobrovolníci
zúčastnili školní akce. Do této skupiny patří 138 dobrovolníků. Druhou nejpočetnější
skupinu tvořili respondenti, kteří se jako dobrovolníci nezúčastnili jiné akce než
sportovní. Takových respondentů bylo 84 což odpovídá 29 % celého souboru. Graf 9
znázorňuje kolik dobrovolníků se zúčastnilo různých typů akcí.
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Graf 9: Grafické vyhodnocení otázky č. 23: Zúčastnil/a jste se někdy jako
dobrovolník i jiné než sportovní akce?

Ekologické (28)
6%
Zdravotnické
(38)
8%

Církevní (12) Jiné (5)
1%
3%
Školní (138)
30%

Kulturní (78)
17%

Ne (84)
18%

Charitativní (80)
17%

Zdroj: Vypracováno autorem

Jak je z grafu 9 vidět, podobný počet dobrovolníků se zúčastnil akcí charitativních
a kulturních. Církevních akcí, které v zahraničí bývají u dobrovolníků poměrně
oblíbené, se z celkem 289 respondentů zúčastnilo pouze 12. To lze přikládat
historickému vývoji mezi koncem druhé světové války (1945) a sametovou revolucí
(1989). Pět respondentů se zúčastnilo akcí, které nespadaly ani do jedné z kategorií (viz.
graf 9 kategorie Jiné). Jednalo se například o Dny NATO, akce Mezinárodního
měnového fondu, Erasmus a podobně.
Účelem otázky č. 24 bylo zjistit, jakým způsobem se dobrovolníci nejčastěji dozvídají
o možnosti podílet se na akci. Na grafu 10 jsou znázorněny způsoby, kterými se
respondenti dozvídají o příležitostech k účasti nejčastěji.
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Způsob získání informace

Graf 10: Nejčastější způsoby, kterými se respondenti dozvídají o možnostech
podílet se na akcích jako dobrovolníci
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Zdroj: Vypracováno autorem

Z grafu 10 jednoznačně vyplývá, že nejčastějším způsobem, jakým se respondenti
dozvídají o příležitostech, jsou sociální sítě. To, že budou sociální sítě jedním
z hlavních způsobů získávání informací, je pochopitelné, vzhledem k tomu, že
dotazování probíhalo právě na sociálních sítích. Dva způsoby získávání informací, které
označilo podobné množství respondentů, jsou internetové stránky jednotlivých akcí
(110 respondentů) a informace od známých (121 respondentů).
Otázka č. 25 byla poslední otázkou dotazníku a jejím účelem bylo zjistit, v jakých
sportovních odvětvích dobrovolníci působí nejčastěji. V grafu 11 jsou znázorněna
sportovní odvětví, ve kterých se respondenti věnovali dobrovolnické činnosti a zároveň
počty respondentů, kteří v těchto odvětvích působili.
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Sportovní odvětví

Graf 11: Počty dobrovolníků, kteří se účastnili akcí v různých sportovních
odvětvích
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76

100

150
200
Počet dobrovolníků

250

Jak je zřejmé z grafu 11, nejvíce dobrovolníků působilo na běžeckých akcích. Celkem
192 dobrovolníků, což odpovídá 66 % celého souboru. Do kategorie běžeckých akcí
spadají maratony, půlmaratony a další podobné akce. Vysoký počet dobrovolníků, kteří
v tomto odvětví působili se dá vysvětlit více způsoby. Běh se v posledních letech stal
velmi populární a akce jako Pražský maraton a další „městské běhy“ lákají nejen mnoho
sportovců, ale i dobrovolníků. Jsou to velké a organizačně náročné akce, kde jsou
zapotřebí někdy i stovky dobrovolníků najednou. Velmi často probíhají v centru
velkých měst a dobrovolníci tak za akcemi nemusí cestovat nikam daleko. Druhým
nejčastějším odvětvím byla atletika. Atletických akcí se zúčastnilo celkem 67
dobrovolníků (23% celého souboru). Sportovní odvětví, ve kterých působil podobný
počet dobrovolníků, jsou lední hokej (40 respondentů), florbal (37 respondentů)
a běžecké lyžování kam spadá i biatlon (36 respondentů). Velký počet dobrovolníků,
působících v těchto odvětvích se dá odůvodnit velkou popularitou těchto sportů. Lední
hokej má v ČR dlouholetou tradici a je považován za národní sport. Florbal je sice
mladým sportem ale neustále roste a získává na popularitě. Dobrovolníci mají ve
Florbale prostor pro účast na akcích jako je například Czech Open, což je největší
florbalový turnaj na světě odehrávající se každý rok v Praze. Další velkou florbalovou
akcí, která stojí za pozornost je tzv. Superfinále. Při této akci se odehraje finále mužské
i ženské nejvyšší soutěže v jeden den na jednom místě. Do roku 2017 hostila tuto
událost pražská O2 Arena a v roce 2018 se poprvé akce konala v Ostravě. Velký počet
dobrovolníků působících v běžeckém lyžování se dá vysvětlit zvýšenou popularitou
těchto sportů díky nedávným úspěchům českých sportovců, a to zejména biatlonistů.

6.2 Výsledky vycházející z analýzy různých segmentů
souboru respondentů
V následujících kapitolách bude soubor 289 respondentů rozdělen podle různých kritérií
do několika segmentů. Tyto segmenty budou následně analyzovány a porovnávány
mezi sebou. Hlavní pozornost bude zaměřena na motivy, které dobrovolníky vedou
k jejich činnosti. Soubor bude rozdělen například podle pohlaví, věku či vzdělání.
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6.2.1 Rozdělení souboru podle pohlaví
V celém souboru respondentů jasně převažují ženy (viz. graf 12). Dotazník jich vyplnilo
celkem 193 zatímco mužů vyplnilo dotazník 96. V této kapitole a jejích podkapitolách
budou tyto dva segmenty analyzovány a porovnávány.
Graf 12: Poměr mužů a žen v souboru respondentů

Muži
96
33%

Ženy
193
67%

Zdroj: Vypracováno autorem

6.2.1.1 Ženy
Průměrný věk 193 žen, které se v souboru nachází, je 23,97 let. Většina žen, které
dotazník vyplnily aktuálně studuje (72 %). Velké zastoupení mají v tomto segmentu
studentky vysokých škol. Studiu na vysoké škole se věnuje 40,9 % z nich, což odpovídá
79 respondentkám. To, že aktuálně nestudují žádnou školu, uvedlo pouze 28 % z nich,
tedy 54 respondentek. To je o 8 % méně v porovnání s výsledky celého souboru kde
možnost nestuduji zvolilo 36 % ze všech respondentů (viz. graf 2). Bakalářského či
vyššího vysokoškolského titulu již dosáhlo 30,1 % žen.
V následující tabulce 7 jsou uvedeny průměrné hodnoty, které ženy přiřadily
jednotlivým motivům.
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Tabulka 7: Průměrné hodnoty přiřazené ženami jednotlivým motivům
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Motiv
Chci být prospěšný
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Být součástí kolektivu
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře
Získání nových přátel
Získání nových kontaktů
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce týká,
při rozhodování o účasti?
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Materiální odměna
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Příležitost potkat elitní sportovce
Přítomnost známé osobnosti

Průměrná
hodnota
4,28
4,27
4,16
3,89
3,56
3,52
3,27
3,17
3,11
3,08
2,88
2,8
2

Zdroj: Vypracováno autorem

Pořadí motivů je ve značné míře shodné s pořadím v tabulce 6, kde motivy hodnotil
celý soubor. Je však možné najít určité odchylky. První čtyři pozice zůstávají stejné ale
na pátou pozici se v hodnocení žen dostal motiv získání zkušeností pro uplatnění
v budoucí kariéře s průměrnou hodnotou 3,56. Tento motiv se v hodnocení celého
souboru objevuje až na sedmé pozici s průměrnou hodnotou 3,37.
6.2.1.2 Muži
V souboru se nachází celkem 96 mužů. Oproti ženské části je průměrný věk mužské
části respondentů poměrně vyšší. Průměr byl vypočítán na 29,36 let. Většina mužů
v souboru již nestuduje, což je v souladu s vyšším průměrným věkem. Celkem 49 mužů
uvedlo, že již nestuduje. To je 51 % všech mužských respondentů. To je poměrně
značný rozdíl oproti ženám, kde to, že nestudují, uvedlo jen 28 % z nich. Studiu vysoké
školy se aktuálně věnuje 27,1 % mužů, to je 26 jedinců. Většina mužů sice svá studia už
ukončila ale 39,6 % z nich dosáhlo vysokoškolského vzdělání - bakalářského či vyššího.
S vyšším průměrným věkem také souvisí fakt, že 42,7 % mužů uvedlo, že již pracují na
plný úvazek a 7,3 % pracuje na částečný úvazek. Poměrně vysoké procento mužů
uvedlo, že podniká či provozuje živnost. Tyto dvě kategorie obsahují celkem 12,5 %
všech mužů v souboru. V ženském segmentu souboru se podnikání či činnosti věnovalo
pouze 3,1 % všech žen.
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V tabulce 8 je uvedeno pořadí a průměrné hodnoty motivů, podle toho jak je mužská
část respondentů ohodnotila.
Tabulka 8: Průměrné hodnoty přiřazené muži jednotlivým motivům
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motiv
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Chci být prospěšný
Být součástí kolektivu
Získání nových přátel
Získání nových kontaktů
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce týká,
při rozhodování o účasti?
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře
Příležitost potkat elitní sportovce
Materiální odměna
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Přítomnost známé osobnosti

Průměrná
hodnota
4,31
4,08
4,03
3,92
3,55
3,52
3,49
3,19
3,19
2,96
2,95
2,93
2,09

Zdroj: Vypracováno autorem

Při porovnání výsledků hodnocení motivů mezi ženami a muži (viz. tabulky 7 a 8)
zjistíme, že nejdůležitější motivy jsou stejné. Rovněž motivy s nejnižším průměrným
hodnocením jsou stejné. Značný rozdíl se však projevil u motivu získání zkušeností pro
lepší uplatnění v budoucí kariéře. U mužů se tento motiv umístil na deváté pozici
zatímco u žen na páté pozici. Ženy tedy vnímají dobrovolnictví jako větší příležitost
k získání cenných a využitelných zkušeností. Můžeme tento fakt však přičítat i nižšímu
průměrnému věku ženské části souboru.

6.2.2 Rozdělení souboru podle věku
Průměrný věk respondentů byl vypočítán na 25,76 let. Nejmladším respondentům bylo
14 let a nejstarším 70 let (viz. graf 1: věková struktura souboru). V následujících
kapitolách budou analyzovány výsledky pro čtyři různé věkové skupiny. První skupinou
budou respondenti ve věku od 14 do 25 let, ve které se dá očekávat velký počet
studentů. Druhou skupinou budou respondenti ve věku od 26 do 35 let. Třetí skupinu
vytvoří respondenti ve věku od 35 do 50 let a poslední skupina bude složena
z respondentů od 51 do 70 let.
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6.2.2.1 Respondenti ve věku od 14 do 25 let
Věková skupina respondentů od 14 do 25 let je jednoznačně nejpočetnější ze všech čtyř
skupin. Spadá do ní celkem 195 dobrovolníků, což odpovídá 67 % celého souboru.
Muži tvořili 24,1 % této skupiny s celkovým počtem 47 jedinců. Ženy tvořily 75,9 %
skupiny a bylo jich celkem 148. Podle předpokladů tvořili velkou část této skupiny
studenti. Pouze 10,8 % členů této skupiny uvedlo, že aktuálně nestuduje žádnou školu.
Nejpočetnější skupinou studentů byli studenti vysokých školy, kteří tvořili 48,7 % této
skupiny.
Nadpoloviční většina (51,3 %) členů této skupiny uvedla, že aktuálně brigádně pracují
a zhruba čtvrtina (26,7 %) uvedla, že aktuálně nepracuje a plně se věnuje studiu.
Respondenti pracující na plný úvazek tvořili 11,3 % této skupiny. To je přibližně stejná
část skupiny jako ta, která aktuálně nestuduje žádnou školu. Většina respondentů se
aktivně věnuje sportu v nějaké sportovní organizaci (56,9 %).
V tabulce 9 jsou uvedené průměrné hodnoty, které členové této věkové skupiny přiřadili
jednotlivým motivům.
Tabulka 9: Průměrné hodnoty přiřazené motivům respondenty ve věku od 14 do
25 let
Pořad
í
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motiv
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci být prospěšný
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Být součástí kolektivu
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře
Získání nových přátel
Získání nových kontaktů
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Materiální odměna
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce týká,
při rozhodování o účasti?
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Příležitost potkat elitní sportovce
Přítomnost známé osobnosti

Průměrná
hodnota
4,26
4,22
4,13
3,89
3,68
3,58
3,35
3,26
3,23
3,23
2,85
2,84
2,06

Zdroj: Vypracováno autorem

Respondenti v této věkové skupině umístili poměrně vysoko motiv získání zkušeností
pro lepší uplatnění v budoucí kariéře. S průměrnou hodnotou 3,68 se jedná o pátý
nejdůležitější motiv pro dobrovolníky v této věkové kategorii. Tento fakt můžeme
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přičítat tomu, že většinu skupiny tvoří studenti, kteří se teprve chystají na svoji profesní
kariéru a snaží se tedy získat všemožné zkušenosti a dovednosti.
6.2.2.2 Respondenti ve věku od 26 do 35 let
Do této věkové skupiny spadá celkem 48 dobrovolníků. Tvoří tedy 17 % celého
souboru. Poměr mužů a žen, se v této skupině vyrovnal a muži i ženy tvoří vždy 50 %
skupiny. Oproti předešlé věkové skupině se podle očekávání výrazně změnil poměr
studentů a nestudujících respondentů. Studiu se v této skupině věnuje 18,8 % jejích
členů. Věnují se však výhradně studiu vysokých škol (16,7 %) a vyšších odborných škol
(2,1 %). Téměř tři čtvrtiny (73 %) respondentů v této věkové skupině dosáhlo
vysokoškolského vzdělání. Bakalářský titul získalo 18,8 % a magisterský či inženýrský
titul získalo 54,2 % z nich. Čtvrtina ze všech členů této skupiny se při studiu věnovala
ekonomickým oborům.
Výrazná většina (70,8 %) dobrovolníků v této skupině pracuje již na plný úvazek.
Pouze 22,9 % však pracuje ve sportovním prostředí.
V tabulce 10 jsou uvedené průměrné hodnoty, které členové této věkové skupiny
přiřadili jednotlivým motivům.
Tabulka 10: Průměrné hodnoty přiřazené motivům respondenty ve věku od 26
do 35 let
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motiv
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci být prospěšný
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Být součástí kolektivu
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce týká,
při rozhodování o účasti?
Získání nových kontaktů
Získání nových přátel
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Materiální odměna
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře
Příležitost potkat elitní sportovce
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Přítomnost známé osobnosti

Průměrná
hodnota
4,29
4,1
4,1
3,88
3,79
3,63
3,52
3,27
2,96
2,85
2,85
2,77
1,96

Zdroj: Vypracováno autorem

Oproti předešlé věkové skupině je zde výrazný rozdíl zejména ve dvou motivech. Pro
dobrovolníky ve věku 26 – 35 let je výrazně důležitější při jejich rozhodování o účasti
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to, jakého sportu se akce týká. O tom svědčí to, že se tento motiv umístil na páté pozici
s průměrnou hodnotou 3,79 zatímco u věkové skupiny od 14 do 25 let se motiv objevuje
až na desáté pozici s průměrnou hodnotou 3,23. Naopak jako výrazně méně důležitý se
pro věkovou skupinu od 26 do 35 let ukázal motiv získání zkušeností pro budoucí
kariéru. Ten se dostal až na desátou pozici s průměrným hodnocením 2,85.
6.2.2.3 Respondenti ve věku od 36 do 50 let
Věková skupina respondentů od 36 do 50 let obsahuje celkem 31 dobrovolníků. Z toho
17 mužů (54,8 %) a 14 žen (45,2 %). Tato skupina tedy tvoří 11 % celého souboru
respondentů. V této věkové skupině už naprosto dominují lidé, kteří aktuálně nestudují
žádnou školu. Takových lidí je ve skupině 90,3 %. Vysokou školu studují dva
respondenti v tomto věkovém rozmezí (6,5 %) a vyšší odbornou školu jeden respondent
(3,2 %). Přes tři čtvrtiny (77,4 %) lidí v této skupině pracuje na plný úvazek a 12,9 %
této skupiny podniká či provozuje živnost. Oproti předchozí věkové skupině se v této
skupině snížil poměr vysokoškolsky vzdělaných dobrovolníků. Bakalářského či vyššího
titulu dosáhlo 48,4 % respondentů ve věku od 36 do 50 let.
V tabulce 11 jsou uvedené průměrné hodnoty, které členové této věkové skupiny
přiřadili jednotlivým motivům.
Tabulka 11: Průměrné hodnoty přiřazené motivům respondenty ve věku od 36
do 50 let
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motiv
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci být prospěšný
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Být součástí kolektivu
Získání nových přátel
Získání nových kontaktů
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce
týká, při rozhodování o účasti?
Příležitost potkat elitní sportovce
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Materiální odměna
Přítomnost známé osobnosti

Zdroj: Vypracováno autorem
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Průměrná
hodnota
4,61
4,45
4,42
4,19
3,65
3,58
3,52
3,16
3
2,97
2,94
2,58
1,94

Stejně jako u věkové skupiny od 26 do 35let i pro respondenty ve věku mezi 36 - 50
lety nepovažují motiv získávání zkušeností pro budoucí kariéru jako důležitý (viz.
tabulky č 10 a 11). Obě věkové skupiny umístily tento motiv na desátou pozici.
Zajímavostí je, že v předchozích dvou věkových skupinách se motiv možnosti potkat
elitní sportovce umístil vždy mezi třemi nejméně důležitými motivy, ale ve věkové
skupině 36 – 50 let mu respondenti svým hodnocením přiřadili osmou pozici. Motiv
materiální odměny, který u obou předchozích věkových kategorií zaujal devátou pozici,
se v případě této věkové skupiny propadl až na dvanáctou pozici.
6.2.2.4 Respondenti ve věku od 51 do 70 let
Ve věkové skupině od 51 do 70 let je celkem 15 respondentů. Poměr mužů a žen je ve
skupině téměř vyrovnaný. Muži tvoří 53,3 % skupiny a ženy 46,7 %. V této věkové
skupině už se nikdo nevěnuje studiu žádného typu školy. Na plný úvazek v této skupině
pracuje 40 % respondentů. Podnikání či provozu živnosti se věnuje dalších 40 % této
skupiny a zbývajících 20 % je v důchodu. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo z této
skupiny 60 % respondentů.
V tabulce 12 jsou uvedené průměrné hodnoty, které členové této věkové skupiny
přiřadili jednotlivým motivům.
Tabulka 12: Průměrné hodnoty přiřazené motivům respondenty ve věku od 51
do 70 let
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motiv
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Chci být prospěšný
Být součástí kolektivu
Získání nových přátel
Příležitost potkat elitní sportovce
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce týká,
při rozhodování o účasti?
Získání nových kontaktů
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Materiální odměna
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Přítomnost známé osobnosti
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře

Zdroj: Vypracováno autorem
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Průměrná
hodnota
4,47
4,33
4,2
3,4
3,33
3,2
2,93
2,73
2,67
2,33
2,2
2,13
1,87

Motiv získání zkušeností pro budoucí kariéru se u této věkové kategorie, vcelku
pochopitelně dostal až na poslední pozici s průměrným hodnocením 1,87. Zajímavostí
je, že respondenti v této věkové kategorii považují motiv příležitosti potkat elitní
sportovce za nejdůležitější ze všech věkových skupin. Jak je vidět v tabulce 12 tak se
tento motiv umístil na šesté pozici.

6.2.3 Rozdělení souboru na studující a nestudující
V této kapitole budou porovnávány dvě velké skupiny respondentů, které se v souboru
nachází. První skupinu budou tvořit dobrovolníci, kteří se ještě stále věnují studiu.
Druhou skupinou jsou dobrovolníci, kteří už svá studia ukončili a žádnou školu
nenavštěvují.
6.2.3.1 Studenti
Studentů je v souboru respondentů celkem 186. Tvoří tedy 64 % celého souboru. Ženy
tvoří 74,7 % této skupiny muži 25,3 %. Největší skupinu studentů tvoří vysokoškoláci.
Studiu na vysoké škole se věnuje 56,5 % všech studentů. Rozložení souboru studentů,
podle toho jaké školy studují, můžeme vidět na grafu 13.
Graf 13: Rozložení souboru studentů podle typu studované školy
Základní školy
3%

Střední odborné
školy
17%

Vysoké školy
56%

Gymnázia
22%
Vyšší odborné
školy
2%

Zdroj: Vypracováno autorem

Celkem 58,6 % z těchto respondentů se věnuje sportu v nějaké sportovní organizaci
a téměř třetina (30,1 %) ve sportovním prostředí i pracuje. Naprostá většina studentů si
ke studiu nějakou formou přivydělává. Brigádně pracuje 53,8 % z nich, na plný úvazek
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pracuje 5,4 % a na částečný úvazek 10,2 %. To, že nijak nepracuje, a věnuje se tak
pouze studiu uvedlo 28,5 % studentů.
V tabulce 13 jsou uvedeny průměrné hodnoty, které studenti přiřadili jednotlivým
motivům.
Tabulka 13: Průměrné hodnoty přiřazené studujícími dobrovolníky jednotlivým
motivům
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motiv
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci být prospěšný
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Být součástí kolektivu
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře
Získání nových přátel
Získání nových kontaktů
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce
týká, při rozhodování o účasti?
Materiální odměna
Příležitost potkat elitní sportovce
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Přítomnost známé osobnosti

Průměrná
hodnota
4,28
4,23
4,15
3,92
3,71
3,6
3,36
3,28
3,2
3,19
2,82
2,82
2,04

Zdroj: Vypracováno autorem

Z tabulky 13 je vidět, že studentům při rozhodování o dobrovolné účasti příliš nezáleží
na tom jestli mají šanci na akci potkat známou osobnost či známého sportovce.
V dobrovolnictví však vidí příležitost k získání nových kontaktů a pracovních
zkušeností.
6.2.3.2 Nestudující část souboru
Dobrovolníci, kteří už ukončili svá studia tvoří 34 % celého souboru. V této skupině se
částečně vyrovnal poměr mužů a žen. Na rozdíl od skupiny studujících respondentů kde
ženy jasně převládali. Skupinu nestudujících dobrovolníků tvoří z 52,4 % ženy a ze
47,6 % muži. Více než polovina (57,3 %) těchto dobrovolníků dosáhla alespoň
vysokoškolského titulu. Většina nestudujících dobrovolníků v souboru pracuje na plný
úvazek. Konkrétně je to 73,8 %.
Tabulka 14 znázorňuje průměrné hodnoty, které nestudující dobrovolníci přiřadili
jednotlivým motivům.
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Tabulka 14: Průměrné hodnoty přiřazené nestudujícími dobrovolníky
jednotlivým motivům
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motiv
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci být prospěšný
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Být součástí kolektivu
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce
týká, při rozhodování o účasti?
Získání nových přátel
Získání nových kontaktů
Příležitost potkat elitní sportovce
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Materiální odměna
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře
Přítomnost známé osobnosti

Průměrná
hodnota
4,37
4,21
4,2
3,85
3,58
3,5
3,44
3,03
2,97
2,88
2,85
2,77
2,02

Zdroj: Vypracováno autorem

Z porovnání tabulek 13 a 14 vyplývá, že studující dobrovolníci, na rozdíl od
nestudujících, vnímají dobrovolnictví jako příležitost k získání nových zkušeností, které
by jim mohly pomoci se uplatit na trhu práce. Není přitom pro ně tolik důležité jakého
sportu se akce týká.

6.2.4 Rozdělení nestudujících dobrovolníků podle dosaženého vzdělání
V této kapitole bude skupina dobrovolníků, kteří už svá studia ukončili, na
dobrovolníky, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání a na ty, kteří vysokou školu
neabsolvovali. Nestudující segment souboru tvoří 34 % celého souboru.
6.2.4.1 Vysokoškolsky vzdělaná část
Alespoň bakalářského titulu dosáhlo 57,3 % dobrovolníků v segmentu nestudujících.
Celkem se jedná o 59 respondentů. Z tohoto počtu ukončilo 16,9 % svá studia
bakalářským titulem, 78 % magisterským či inženýrským titulem a 5,1 % nějakým
z postgraduálních titulů. Ženy jsou v tomto segmentu v mírné převaze. Konkrétně tvoří
55,9 % této skupiny. Sportovním oborům se při svém studiu věnovalo 15,3 % z této
skupiny. jednoznačně nejvíce dobrovolníků v tomto segmentu se při studiu věnovalo
ekonomickým oborům (37,3 %).
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Průměrné hodnoty, které vysokoškolsky vzdělaní respondenti, kteří už nestudují,
přidělili jednotlivým motivům v dotazníku jsou uvedeny v tabulce 15.
Tabulka 15: Průměrné hodnoty přiřazené jednotlivým motivům vysokoškolsky
vzdělanými dobrovolníky s ukončeným studiem
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motiv
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Chci být prospěšný
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce
týká, při rozhodování o účasti?
Být součástí kolektivu
Získání nových kontaktů
Získání nových přátel
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Materiální odměna
Příležitost potkat elitní sportovce
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře
Přítomnost známé osobnosti

Průměrná
hodnota
4,15
4,12
4,1
3,81
3,66
3,49
3,31
3,07
2,83
2,83
2,78
2,59
1,9

Zdroj: Vypracováno autorem

V tabulce 15 můžeme vidět, že vystudovaní vysokoškolsky vzdělaní dobrovolníci,
nevnímají dobrovolnictví jako zdroj užitečných zkušeností pro rozvoj kariéry. Je však
pro ně při rozhodování o účasti poměrně důležité jakého sportovního odvětví se akce
týká.
6.2.4.2 Část respondentů bez vysokoškolského vzdělání
V segmentu respondentů, kteří již ukončili svá studia ale nemají vysokoškolské
vzdělání, se nachází 44 dobrovolníků. To je 42,7 % celého segmentu dobrovolníků,
kteří již nestudují. Co se poměrů mužů a žen týče, mají muži v této skupině mírnou
převahu. Mužská část tvoří 52,3 % této skupiny. Více než polovina respondentů v této
skupině dosáhla středoškolského vzdělání s maturitou. Konkrétně se jedná o 56,8 %
celé skupiny. Středoškolského vzdělání bez maturity dosáhlo 29,5 % a základní
vzdělání mělo 2,3 %. Vyšší odborné školy dokončilo 11,4 % této skupiny. Téměř třetina
(31,8 %) respondentů v této skupině studovala technické obory.
V tabulce 16 jsou uvedeny průměrné hodnoty, které respondenti spadající do této
skupiny přiřadili jednotlivým motivům v dotazníku.
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Tabulka 16: Průměrné hodnoty přiřazené jednotlivým motivům dobrovolníky
s ukončeným studiem bez vysokoškolského vzdělání
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Motiv
Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná
Chci být prospěšný
Chci trávit svůj volný čas smysluplně
Být součástí kolektivu
Získání nových přátel
Získání nových kontaktů
Příležitost potkat elitní sportovce
Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce
týká, při rozhodování o účasti?
Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci
Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře
Materiální odměna
Účast známého, kamaráda či příbuzného
Přítomnost známé osobnosti

Průměrná
hodnota
4,66
4,36
4,32
4,11
3,75
3,36
3,3
3,27
3,02
3
2,89
2,84
2,18

Zdroj: Vypracováno autorem

Rozdíl mezi skupinou s vysokoškolským vzděláním a bez něj můžeme najít, při
prozkoumání tabulek 15 a 16, u vlivu sportovního odvětví, kterého se akce týká, na
rozhodování o účasti. Zatímco u vysokoškolsky vzdělaných dobrovolníků se umístil
tento motiv na čtvrté pozici tak u dobrovolníků bez vysokoškolských titulů se umístil až
na pozici osmé. Dalším rozdíl mezi těmito skupinami se projevil u motivu příležitost
potkat elitní sportovce. Lidé s vysokoškolským vzděláním mu nepřiřazovali příliš
velkou důležitost. V jejich skupině se umístil až na desáté pozici s průměrnou hodnotou
2,83. Respondenti bez vysokoškolského vzdělání tomuto motivu svým hodnocením
přiřadili průměrnou hodnotu 3,3. Motiv se v této skupině umístil na sedmé pozici.
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7 DISKUSE
Provedené dotazování ukázalo, že mezi dobrovolníky na sportovních akcích převažují
ženy. Soubor respondentů tvořily ze 67 %. Podobného výsledku dosáhli i Chrysostomos
Giannoulakis, Chien-Hsin Wang a Dianna Gray při svém měření motivace
dobrovolníků na velkých sportovních akcích (viz. kapitola 5.1.3). V rámci této studie
provedli dotazování mezi dobrovolníky na olympijských hrách v Aténách v roce 2004.
Jejich soubor celkem 146 respondentů byl tvořen z 63 % ženami. Zároveň můžeme říct
že dobrovolnictví se většinou věnují lidé do třiceti let. Průměrný věk respondentů
dotazování, provedeného pro potřeby této práce, byl 25,76 let. Rovněž ve studiích, které
jsou popsány v kapitole 5.1, můžeme vidět, že většina dobrovolníků na zkoumaných
akcích byla ve věku do třiceti let.
Při pohledu na výsledky provedeného dotazování je jasné, že dobrovolníci přiřazovali
nejvyšší důležitost čtyřem motivům. Prvním z těchto motivů je: chci přispět k tomu aby
akce byla úspěšná. Průměr všech hodnot přidělených respondenty tomuto motivu je
4,31. Motivem, kterému dobrovolníci přiřadili druhou nejvyšší průměrnou hodnotu, je
motiv: chci být prospěšný. Průměrná hodnota tohoto motivu je 4,22. Třetím
nejdůležitějším motivem je motiv: chci trávit svůj volný čas smysluplně. Průměrná
hodnota tohoto motivu byla 4,17. Motiv, kterému dobrovolníci přiřadili čtvrtou nejvyšší
hodnotu, je motiv: být součástí kolektivu. Ten získal průměrnou hodnotu 3,9. Všechny
tyto motivy se objevovaly na předních pozicích i v případech kdy byly z celého souboru
respondentů vybrány pouze určité skupiny dobrovolníků. Vysokou důležitost jim
přisuzují muži i ženy, studenti i již vystudovaní jedinci a další skupiny.
Tyto motivy se dají zařadit do dvou skupin motivů, pokud se podíváme jak motivy
k dobrovolné činnosti dělí Chelladurai (viz. kapitola 3.8 Motivy dobrovolníků). Ten
motivy dělí na utilitární, normativní a emotivní. Čtyři výše zmíněné motivy se dají
zařadit do kategorií emotivních a normativních. První tři je možné zařadit do kategorie
normativních. Normativní motivy vychází z toho, že má člověk potřebu vykonat něco
dobrého a prospěšného. Motiv být součástí kolektivu pak spadá do kategorie
emotivních. Emotivní motivy souvisí s mezilidskými vztahy a potřebou být něčeho
součástí.
Třetí skupinou motivů, kterou Chelladurai (2006) uvádí jsou motivy utilitární. Ty
souvisí s tím, že ačkoliv dobrovolník za svojí práci nezískává finanční odměnu, nějakou
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odměnu přece jenom získává. Tato odměna může mít různé formy jako například
získání zkušeností, či výhod využitelných na trhu práce. Z motivů, které hodnotili
dobrovolníci v rámci dotazníku vytvořeného pro tuto práci, se dají do této kategorie
zařadit tyto motivy: získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře, materiální
odměna, prestiž získaná dobrovolnou účastí na organizaci a setkání se známými
osobnostmi. Těmto motivům přiřazovali dobrovolníci výrazně nižší hodnoty ve
srovnání s motivy spadajícími do kategorie normativních (viz. tabulka 6).
Výsledky provedeného dotazování je možné porovnat s výsledky již existujících studií,
které jsou uvedeny ve výzkumné části této práce (viz. kapitola 5.1 Dosavadní výzkum
motivů dobrovolníků na sportovních akcích). Ve většině studií v kapitole 5.1
dobrovolníci také hodnotili motivy vedoucí k dobrovolné činnosti podle jejich
důležitosti. Výsledky jsou tak snadno porovnatelné i s dotazováním provedeným pro
potřeby této práce. Tomuto porovnání bude věnování několik následujících odstavců.
Kapitola 5.1.1.1 obsahuje popis studie motivů dobrovolníků na velkých sportovních
akcích. V rámci této studie byly zkoumány motivy dobrovolníků, kteří se účastnili
Olympijských her ve Vancouveru (2010) a v Londýně (2012). V případě obou událostí
se na prvním místě umístil motiv: byla to životní příležitost. To je vcelku snadno
pochopitelné, vzhledem k tomu, že Olympijské hry patří k největším sportovní akcím na
světě. V této studii a jejích výsledcích však můžeme najít shodu s výsledky dotazování
provedeného pro tuto práci. Jako druhý nejdůležitější motiv uvedli dobrovolníci ve
Vancouveru a v Londýně motiv: chtěl jsem, aby hry byly úspěšné. Obdobný motiv (chci
přispět k tomu, aby akce byla úspěšná) hodnotili dobrovolníci i v rámci dotazníku
připraveného pro tuto práci. Po vyhodnocení se ukázalo, že tento motiv ohodnotili
respondenti jako nejdůležitější. Shodu je možné najít i u motivu kdy dobrovolníci chtěli
dělat něco smysluplného. Tento motiv se u dobrovolníků ve Vancouveru umístil jako
čtvrtý nejdůležitější a u dobrovolníků v Londýně jako pátý. Respondenti dotazování
provedeného pro potřeby této práce hodnotili motiv, že chtějí trávit svůj volný čas
smysluplně, také jako velmi důležitý. Dokonce jako třetí nejdůležitější.
V kapitole 5.1.2 je popsána studie z roku 1998, kterou provedla Jocelyn M. Ferrel. Tato
studie byla zaměřená na motivaci dobrovolníků na vrcholné curlingové akci. Stejně jako
u dotazování provedeného pro tuto práci převažovaly ve výzkumném souboru ženy
a velká část respondentů měla vysokoškolské vzdělání. V této studii hodnotili
dobrovolníci celkem 28 motivů na pětibodové škále důležitosti. Výsledky hodnocení
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motivů studie z roku 1998 (viz. tabulka 3) jsou si v mnohém podobné s výsledky
dotazování provedeného pro tuto práci. V obou případech dobrovolníci přiřadili
nejvyšší průměrnou hodnotu stejnému motivu. Tím byl motiv: chci přispět k tomu, aby
akce byla úspěšná respektive chtěl jsem aby, akce byla úspěšná. Dobrovolníci mu ve
výzkumu v roce 1998 přiřadili průměrnou hodnotu 4,00. Při dotazování pro potřebu této
práce mu byla přiřazena průměrná hodnota 4,31. Dalším motivem, kterému byla
v rámci obou studií přiřazována vysoká důležitost, je motiv smysluplné činnosti. V roce
1998 přiřadili dobrovolníci motivu chtěl jsem dělat něco smysluplného průměrnou
hodnotou 3,42 a v roce 2018 přiřadili respondenti motivu chci trávit svůj volný čas
smysluplně průměrnou hodnotu 4,17. V obou studiích byl motiv ohodnocen jako třetí
nejdůležitější. Shodu ve výsledcích je možné najít i v oblasti nejméně důležitých
motivů. V rámci obou studií nepovažovali respondenti dobrovolnictví za prestižní
záležitost.
Kapitola 5.1.4 obsahuje popis studie motivace dobrovolníků na Super Bowlu v roce
2012. I v rámci této studie hodnotili dobrovolníci jednotlivé motivy na škále důležitosti.
Stejně jako respondenti dotazování provedeného pro tuto práci vnímali dobrovolníci na
Super Bowlu motiv toho, že chtějí přispět k tomu, aby akce byla úspěšná, jako
nejdůležitější. Autoři studie, týkající se Super Bowlu, následně analyzovali výsledky
pro různé skupiny dobrovolníků rozdělených podle demografických údajů. Zjistili, že
motivy týkající se rozvoje profesní kariéry získávaly na důležitosti s klesajícím věkem
dobrovolníků. Podobný jev se projevil i ve výsledcích dotazování provedeného pro tuto
práci. Při porovnání tabulek 9, 10, 11 a 12 zjistíme, že motiv získání zkušeností pro
lepší uplatnění v budoucí kariéře s přibývajícím věkem ztrácí na důležitosti.
Při pohledu na výsledky provedeného dotazování a výsledky již provedených studií, je
jasné, že dobrovolníci jsou ze všeho nejvíce motivování snahou být prospěšní a přispět
k tomu aby akce, které se účastní, byla úspěšná. Nezáleží přitom příliš na věku, či
vzdělání. Tyto motivy byly nejdůležitější pro všechny analyzované skupiny
respondentů. Motivy osobního prospěchu ať už ze získání zkušeností či kontaktů jsou
naopak upozaděny.
Díky snaze oslovit dobrovolníky sportovních akcí z mnoha sportovních odvětví a získat
tak obecný přehled o tom kdo se dobrovolnictví v ČR věnuje, byl dotazník distribuován
přes sociální sítě. To však mohlo mít určitý vliv na výsledky samotného výzkumu, a to
zejména na věkovou strukturu souboru. Dá se předpokládat, že ne všichni dobrovolníci
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jsou na sociálních sítích aktivní. Pohybují se na nich zejména zástupci mladších
generací do třiceti let. Tato věková skupina také tvořila drtivou většinu souboru. Autoři,
jejichž studie jsou popsány v kapitole 5.1 této práce, naopak sbírali data na konkrétních
akcích a s tímto omezením se tak nesetkali. Autoři již zmíněné studie týkající se
dobrovolníků Super Bowlu v roce 2012 distribuovali dotazník pouze mezi dobrovolníky
této akce. Mohli tak sice získat data pouze od dobrovolníků jedné akce ale věkovou
strukturu souboru jejich metoda sběru dat nijak neovlivnila.
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8 DOPORUČENÍ PRO ORGANIZÁTORY SPORTOVNÍCH
AKCÍ
Jedním z úkolů této diplomové práce bylo formulovat doporučení pro organizátory
sportovních akcí, která by jim měla pomoci při náboru dobrovolníků. Těmto
doporučením bude věnováno několik následujících odstavců.
Z výsledků dotazování vyplývá, že dobrovolníci ze všeho nejvíce chtějí přispět
k úspěchu akce a být prospěšní. Při náboru dobrovolníků je tedy dobré zdůraznit
důležitost dobrovolníků pro úspěch akce. Důležitým motivem pro dobrovolníky byla
i příležitost být součástí kolektivu a potkat nové přátele. Při náboru je tedy vhodné uvést
to, že se potenciální dobrovolníci můžou stát platným členem týmu, který je
nepostradatelný pro úspěch akce, a při té příležitosti navázat nová přátelství.
Z dalších výsledků dotazování je patrné, že nejčastěji se dobrovolníci dozvídají o akcích
na sociálních sítích. Ty můžou být tedy při náboru dobrovolníků velmi efektivním
nástrojem. Náklady na takovou propagaci akce jsou velmi nízké a je možné tímto
způsobem zasáhnout velké množství potenciálních dobrovolníků. Důležité je, že na
sociálních sítích je možné ve velkém množství oslovit lidi, kteří se dobrovolnictví už
někdy věnovali a nějaké akce se zúčastnili. U takových lidí je větší pravděpodobnost, že
se akce zúčastní, než kdybychom oslovovali všechny uživatele sociálních sítí.
Vzhledem k tomu, že velkou část dobrovolníků tvoří studenti, je vhodné zaměřit
takovou propagaci na studenty často navštěvované skupiny, případně internetové
stránky. Podle výsledků studenti považují dobrovolnictví za dobrý zdroj zkušeností,
které můžou využít ve své budoucí kariéře. Při náboru dobrovolníků mezi studenty je
tak důležité zmínit to, jaké zkušenosti mohou svou účastí získat.
Jak je uvedeno v kapitole 3.9 této práce tak Tošner a Sozanská (2009) vždy doporučují
kombinovat více způsobů jak získávat nové dobrovolníky. Díky tomu, že velkou část
dobrovolníků tvoří studenti středních a vysokých škol, je dobré nábor zacílit na tuto
skupinu. Ve školách je možné umístit plakáty nebo mezi studenty rozdat letáky. Dobrou
variantou jak oslovit studenty a představit jim příležitost podílet se na organizaci akce je
návštěva výuky po domluvě s vyučujícími tak jak doporučuje ČOV. Nejvíce
dobrovolníků se však k dobrovolnictví dostává přes sociální sítě. Zacílit tedy na
studenty na sociálních sítích se jeví jako nejefektivnější způsob, jak dobrovolníky
získat.
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Doporučení pro to, co je při náboru dobrovolníkům dobré sdělit, je tedy možné shrnout
do několika bodů, které by měly při náboru zajistit co možná nejvyšší efektivitu.


Využívat sociální sítě.



Cílit na studenty



Cílit na lidi, kteří už se nějaké akce jako dobrovolníci zúčastnili.



Zdůraznit důležitost dobrovolníků pro úspěch akce.



Prezentovat dobrovolnictví jako příležitost být součástí kolektivu.



Zdůraznit příležitost získat nové přátele a kontakty.



Studentům zdůraznit, jaké zkušenosti mohou získat.

Jak je uvedeno v kapitole 3.9 této práce, vždy je potřeba oslovit několikanásobně více
potenciálních dobrovolníků než jich opravdu potřebujeme. Předchozí doporučení by
však měla napomoci k tomu aby byl nábor co možná nejúspěšnější.
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9 ZÁVĚRY
Hlavním cílem diplomové práce byla identifikace motivů a faktorů, které jsou pro
dobrovolníky sportovních akcí nejdůležitější při jejich rozhodování o tom, zda se akce
zúčastní. Výsledky provedeného dotazování ukázaly, že pro dobrovolníky není při
jejich rozhodování o účasti důležitá jakákoliv materiální odměna. Zároveň pro ně hraje
velmi malou roli to, zda budou na akci přítomné známé osobnosti nebo elitní sportovci.
Ukázalo se, že pro dobrovolníky ani není příliš důležité jakého sportu se akce týká.
Z výsledků výzkumu vyplývá, že dobrovolníci se této činnosti věnují zejména proto, že
chtějí přispět k tomu aby akce byla úspěšná, chtějí být prospěšní a chtějí trávit svůj čas
smysluplně. Dalším velmi důležitým motivem pro účast byla pro dobrovolníky
příležitost být součástí kolektivu. Podobných výsledků dosáhli i autoři jiných studií,
které jsou v práci rozebrány. Tyto motivy tak nejsou specifické pouze pro dobrovolníky
v České republice ale považují je za důležití i dobrovolníci v zahraničí.
Výsledky provedeného dotazování zároveň ukázaly, kdo jsou to dobrovolníci
sportovních akcí. Je z nich zřejmé, že ženy se dobrovolnictví věnují více než muži.
Věková struktura souboru respondentů pak ukázala že se většinou jedná o mladé lidi ve
věku do třiceti let. Velkou část dobrovolníků tvoří vysokoškoláci, a to buď stále ještě
aktivní studenti a nebo již vystudovaní lidé s alespoň bakalářským titulem.
Dalším úkolem práce bylo formulovat doporučení, která by měla pomoci organizátorům
sportovních akcí při náboru dobrovolníků. Doporučení byla sestavena na základě
výsledků provedeného dotazování a analýzy dostupných zdrojů, týkajících se náboru
dobrovolníků. Měla by pomoci organizátorům provádět nábor dobrovolníků co možná
nejefektivněji. Výsledky dotazování ukázaly, že se nejvíce dobrovolníků dozvídá o
příležitost stát se dobrovolníkem na sociálních sítích. Právě tam by měli organizátoři
soustředit své náborové snahy. Je však dobré způsoby náboru kombinovat. Vzhledem
k tomu, že velkou část dobrovolníků tvoří studenti, tak je dobré navštívit školy a umístit
zde plakáty případně rozdat mezi studenty letáky.
Celková situace dobrovolnictví v České republice je výrazně poznamenána vývojem
jakým dobrovolnictví u nás prošlo v období od konce druhé světové války po
sametovou revoluci. V tomto období bylo dobrovolnictví využíváno režimem
k propagandě. Po sametové revoluci se dobrovolnictví v ČR začalo přibližovat tomu,
jak vypadá dobrovolnictví v západních zemích. Přesto se však v západních zemích
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věnují lidé dobrovolnictví výrazně více. Dobrovolnictví je tam pokládáno za prestižní
záležitost a věnovat se mu je společností podporováno. Z výsledků dotazování,
provedeného pro tuto práci, však vyplývá, že dobrovolnictví v ČR považováno za
prestižní není a i to může být důvod proč se mu nevěnuje více lidí. Do budoucna by
tedy bylo vhodné pokusit se image dobrovolnictví v ČR nějakým způsobem vylepšit.
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Příloha 1
Počty přidělených hodnot jednotlivým motivům
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Příloha 2
Dotazník sestavený autorem pro potřeby diplomové práce.

Dobrovolnictví na sportovních akcích
Vážení respondenti,
jmenuji se Martin Chaloupka a studuji Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity
Karlovy. Chtěl bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude důležitou
součástí mé diplomové práce na téma dobrovolnictví na sportovních akcích a motivů
vedoucích k dobrovolné účasti. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění vám zabere
pouze pár minut. Doplňující informace k vyplňování najdete přímo u jednotlivých
otázek. Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo by Vás zajímaly výsledky celého
výzkumu, neváhejte mě kontaktovat na e-mailové adrese chaloupka.mart@gmail.com.
Předem Vám děkuji za ochotu a Vaši pomoc při mém výzkumu.

1. Kolik je vám let?
.............................................
2. Jste žena nebo muž?

o Muž

o Žena

3. Studujete?

o Nestuduji
o Jsem žák základní školy
o Studuji střední odbornou školu

o Studuji gymnázium
o Studuji vyšší odbornou školu
o Studuji vysokou školu

4. Pracujete?

o Nepracuji, jsem student
o Pracuji na plný úvazek
o Pracuji na částečný úvazek
o Mám brigádu

o Jsem živnostník
o Podnikám
o Jsem nezaměstnaný/á
o Jiné :

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

o Základní
o Středoškolské s maturitou
o Středoškolské bez maturity
o Vyšší odborná škola

o Bakalářské
o Magisterské / Inženýrské
o Postgraduální

6. Jaké bylo, či je zaměření vašeho studia?

o Přírodovědné
o Všeobecné
o Společenskovědní
o Technické
o Sportovní

o Ekonomické
o Zdravotní
o Filosofické
o Informační technologie
o Jiné:

7. Pracujete ve sportovním prostředí?
( Sportovní organizace, prodejny se sportovním zbožím, organizace akcí apod.)

o Ano

o Ne

8. Věnujete se sportu v nějaké sportovní organizaci?
(Jako sportovec či trenér ve sportovním klubu, tělovýchovné jednotě, sokole apod.)

o Ano

o Ne

Motivy k dobrovolnictví
Následující část dotazníku je zaměřená na motivy vedoucí k dobrovolnictví. Ohodnoťte
prosím jednotlivé motivy podle toho jakou důležitost jim přiřazujete při svém
rozhodování o dobrovolné účasti na pořádání sportovní akce.

9.

Materiální odměna
(Tričko, boty, bunda, vstupenky na akci apod.)

Nedůležitý

10.

Účast známého, kamaráda či příbuzného

Nedůležitý

11.

Velmi důležitý

Přítomnost známé osobnosti

Nedůležitý

12.

Velmi důležitý

Velmi důležitý

Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucí kariéře

Nedůležitý

Velmi důležitý

13.

Být součástí kolektivu

Nedůležitý

14.

Příležitost potkat elitní sportovce

Nedůležitý

15.

Velmi důležitý

Získání nových přátel

Nedůležitý

16.

Velmi důležitý

Velmi důležitý

Jak důležité je pro vás sportovní odvětví, kterého se akce týká, při
rozhodování o účasti?

Nedůležitý

17.

Chci být prospěšný

Nedůležitý

18.

Velmi důležitý

Velmi důležitý

Chci přispět k tomu, aby akce byla úspěšná

Nedůležitý

Velmi důležitý

19.

Chci trávit svůj volný čas smysluplně

Nedůležitý

20.

Velmi důležitý

Prestiž, kterou získám dobrovolnou účastí na organizaci

Nedůležitý

21.

Velmi důležitý

Získání nových kontaktů

Nedůležitý

Velmi důležitý

22. Kolika sportovních akcí se za rok zúčastníte jako dobrovolník?

o 0-1
o 1-2
o 2-3
23.

o 3-4
o 4-5
o 5 a více

Zúčastnil/a jste se někdy jako dobrovolník i jiné než sportovní akce? Pokud
ano, označte prosím jaké.
Je možné vybrat více možností

o Ne
o Charitativní
o Školní
o Církevní

o Kulturní
o Ekologické
o Zdravotnické
o Jiné:

24.

Jak se obvykle dozvídáte o možnosti podílet se na sportovní akci jako
dobrovolník?
Je možné vybrat více možností

o Od rodiny
o Od známého
o Ve sportovní organizaci kde
jsem členem

o Sociální sítě (Facebook,
Twitter, Instagram atd.)

o Internetové stránky jednotlivých
akcí

o Sportovní internetové stránky
o Internetové stránky zaměřené na
dobrovolnictví

o Jiné:

o Ve škole
25.

V jakých sportovních odvětvích jste již působil/a jako dobrovolník na
sportovní akci?
Je možné vybrat více možností

o Fotbal
o Hokej
o Tenis
o Atletika
o Běh
Děkuji mnohokrát za váš čas a odpovědi.
Martin Chaloupka

o Florbal
o Extrémní sporty
o Běžecké lyžování
biatlonu)

o Jiné:

(včetně

