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ABSTRAKT 

 

Název:    Dobrovolnictví na sportovní akci Jizerská 50 

Cíle:  Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení spokojenosti 

dobrovolníků s dobrovolnickým programem na Jizerské 50. 

 Dílčím úkolem je navštívení akce, a navržení případných doporučení ke 

zlepšení pro další ročníky dobrovolnického programu Jizerská 50. 

Metody:  Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní formy pozorování a metody 

interview, tak i kvantitativní výzkumnou formou dotazovaní. Kvalitativní 

metoda probíhala formou přímého pozorování v celém průběhu 

dobrovolnického programu, kde autorka vystupovala, jako koordinátor 

skupiny dobrovolníků. Další formou bylo nestrukturované interview 

s hlavním koordinátorem a kvantitativní výzkumná metoda byla 

realizována prostřednictvím elektronických dotazníků. 

Výsledky:  Z výsledků vyplynulo, že dobrovolníci byli spokojeni s dobrovolnickým 

programem na Jizerské 50. Pomocí výzkumu byly odhaleny i potvrzeny 

nedostatky, se kterými se potýká dobrovolnický program. Jednalo se 

o oblast dopravy, občerstvení a nadměrné informovanosti před začátkem 

akce. Autorka zhodnotila dobrovolnický program za velice zdařilý.  

V případě, že se firma zastřešující tento program zaměří na nedostatky 

zmíněné výše, popularita a spokojenost s dobrovolnickým programem na 

Jizerské 50 bude nadále stoupat. 

Klíčová slova: dobrovolník, marketingový výzkum, spokojenost, organizace sportovních 

akcí 

 



ABSTRACT  

 

Title:  Volunteering at the sports event Jizerská 50 

Objectives:  The aim of this diploma thesis is to evaluace the satisfaction of volunteers with 

the volunteer program at Jizerská 50. The partial task is to visit the event, 

compared to the previous year and proposic possible recommendations for 

improvement for other volumes of the Jizerska 50 volunteer program. 

Methods: The research was carried out using the qualitative form of observation and the 

method of interview, as well as by quantitative research form of questioning. 

The qualitative method was conducted through direct observation through out 

the volunteer program, where the authoracted, as the coordinator of a volunteer 

group. Another form was a unstructured interview with the main coordinator, 

and the quantitative research method was implemented through electronic 

questionnaires. 

Results: The results showed that volunteers evaluated satisfaction with the volunteer 

program at Jizerské 50 as above-average. They were happy with the volunteer 

program. The research has revealed and confirmed the short comics faced by 

the volunteer program. This was an area of transport, refreshment and 

excessive awareness before the start of the event. The author evaluated the 

volunteer program as very successful. If the company covering this program 

focuses on the short comics mentioned above, the popularity and satisfaction 

with the volunteer program at Jizerské 50 will continue to rise. 

Keywords:  volunteer, marketing research, satisfaction, organisation of sports events 
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ÚVOD 

Dobrovolnictví je považováno za projev vyspělé občanské společnosti. Mezi dobrovolníky 

patří lidé, kteří díky této činnosti objevují své vlastní já. Pomáhají druhým – těm,  

co potřebují pomoc bez ohledu na finanční ohodnocení. Z druhé strany dobrovolník dosáhne 

vlastního naplnění a uspokojení potřeb, které jsou pro dobrovolníka velmi důležité.  

Dobrovolná práce má neustále rostoucí trend a vyskytuje se ve většině oblastí lidské 

společnosti. Můžeme tvrdit, že se jedná o občanskou ctnost, která je světově vnímána jako 

projev vyspělé občanské společnosti. Dobrovolnictví není jen velmi potřebná činnost,  

ale i činnost, kterou si natolik oblíbíte a zůstanete jí věrný do doby, co vám bude přinášet 

vnitřní uspokojení, smysluplné vyplnění volného času, naplňovat touhu po pomoci druhým 

lidem, a naopak poskytuje rozvoj a formulaci lidské osobnosti. Potřeba pomáhat druhým, 

touha po míru, svobodě, bezpečí, (úctě), spravedlnosti pro všechny a - příležitosti navázat 

nová přátelství – to vše znamená pro mnohé dobrovolnictví. 

Dobrovolnictví zahrnuje rozmanitou škálu aktivit a nezastupitelných funkcí pro oblast 

ochrany životního prostředí, sociálních služeb, vědy a výzkumu, pro oblast kultury, pomoci 

při živelných katastrofách a v této práci důležitou oblastí sportu.  

V dnešním masovém vzrůstu popularity sportu a pořádání sportovních akcí jsou dobrovolníci 

pro sport nepostradatelní. Přináší sportovním organizacím, firmám i agenturám opravdu velké 

ekonomické úspory. Je zde tedy i otázka, jaké by bylo opravdové ekonomické ocenění 

dobrovolnické práce na těchto akcích. V České republice nebyly v podstatě k nalezení žádné 

významné publikace zabývající se širším ekonomickým dopadem oceňování dobrovolné 

práce. Tyto zajímavosti jsou bohužel limitovány rozsahem práce; jistě by bylo možné se 

zabývat podrobnějšími detaily, to však není cílem této studie. Na sportovních akcích se čím 

dál častěji setkáváme s přispěním masy dobrovolníků. Je zcela patrné, že akce sportovního 

charakteru se dnes bez nich neobejdou.  

Diplomová práce se zaměřuje na samotné dobrovolníky ve sportovním prostředí. Toto  

téma bylo vybráno z několika důvodů. Prvním z nich je silný citový vztah a zájem autorky 

o tuto oblast, a to z důvodu osobní zkušenosti jako dobrovolník, ale i v komerční sféře 

s pořádáním sportovních akcí. Druhým důvodem je zaměření se přímo na dobrovolníky, 

na jejich spokojenost a pocit důležitosti na sportovní akci. 
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Tato práce se bude zaměřovat na dobrovolníky, kteří přímo působili na sportovní akci 

v dobrovolnickém programu v letech 2017 a 2018. Cílem práce bude zhodnotit spokojenost 

dobrovolníků na uvedené akci a navrhnout případná doporučení pro organizátory 

a koordinátory dalšího dobrovolnického programu Jizerská 50 2019. 

K dosažení stanoveného cíle bude zapotřebí nastudovat odbornou literaturu, zaměřující se 

na oblast dobrovolnictví, práci s ním spojenou s metodickými postupy pro práci 

s dobrovolníky. Teoretická část bude rozdělena na dvě části z důvodu lepší přehlednosti. 

První část obsahuje obecné vymezení pojmů a definic a ve druhé části se práce zabývá 

managementem dobrovolnictví přímo na sportovní akci.  

Hlavním cílem diplomové práce bude zhodnocení spokojenosti dobrovolnického programu  

na Jizerské 50. Důležitou pomůckou pro sepsání případných doporučení bude jako součást 

praktické části návštěva samotné akce v Bedřichově. Zde bude pozorována organizace práce, 

průběh celé akce, chování dobrovolníků a zacházení s nimi. V práci budou využity různé 

nástroje – kvantitativní i kvalitativní výzkum, dotazník, interview i pozorování. Po skončení 

navštívené akce proběhne sběr dat, vyhodnocení výsledků, porovnání s předešlým ročníkem 

dobrovolnického programu a případná doporučení pro zlepšení. 

Praktickým výstupem diplomové práce budou návrhy a případná doporučení ke zlepšení 

spokojenosti dobrovolníků v dobrovolnickém programu akce Jizerská 50. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce autorka vymezuje pojem dobrovolnictví. Pro lepší přehlednost zde uvádí 

několik definic z odborné literatury. Dále jsou zmíněny typy a charakteristiky dobrovolnictví, 

a sportovního dobrovolnictví. Část této kapitoly se bude zaobírat také spokojeností 

dobrovolníků. Poslední pasáž je zaměřena na Jizerskou 50 a její dobrovolnický program.  

2.1. Dobrovolnictví 

Dobrovolnictví = „neplacená a nekariérní činnost, kterou lidé provádějí proto, aby pomohli 

svým bližním, komunitě nebo společnosti“ (Matoušek, 2008) 

Dobrovolnictví je velmi rozmanitá oblast. Pojmy „dobrovolník“ a „dobrovolná práce“ jsou  

u nás v hojné míře používány zejména ve spojení s neziskovými organizacemi, kam 

nepochybně spadají i organizace zabývající se činností v oblasti pohybových aktivit  

(sportu v širším smyslu jeho vnímání). Vzhledem k možnostem, které dnes dobrovolnictví 

nabízí, se dobrovolníky stává stále více lidí různých věkových kategorií, profesí a zájmů. 

Díky nim se dobrovolnictví dostává do většího podvědomí veřejnosti. 

Tošner (2006) definuje dobrovolníka jako osobu, která věnuje svůj čas, energii, vědomosti  

a dovednosti ve prospěch potřebných lidí či samotné společnosti. To vše dělá bez nároku  

na finanční odměnu. Dobrovolnická činnost je sice vykonávána bez nároku na odměnu,  

ale překážkou práce rozhodně není, když je dobrovolníkovi poskytnuta náhrada na výdaje 

spojené s dobrovolnickou činností, například ubytování, cestovné či stravování uvádí  

Vít (2015). 

Autorka se nejvíce přiklání k definici, kterou uvádí Tošner. Autorka vidí dobrovolníka jako 

člověka s velkým srdcem, který obětuje svůj volný čas k aktivitám bez nároku na finanční 

odměnu. Jako člověka, který má potřebu někam patřit, podat pomocnou ruku a postačí mu 

pouhé poděkování a úsměv za vykonanou práci. 

V praxi rozlišujeme dobrovolnickou činnost na dva základní typy. Práci, kterou upravuje 

zákon o dobrovolnické službě a dobrovolnou výpomoc mimo tento zákon (Vít, 2015). Zákon 

č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, popisuje dobrovolníka 

jako fyzickou osobu, která se svobodně rozhodla vykonávat dobrovolnickou činnost. 

Dobrovolníkovi musí být nejméně 15 let, pokud se jedná o výkon dobrovolnické činnosti 

na území České republiky, a více jak 18 let pro výkon dobrovolnické činnosti v zahraničí 
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(Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, 2002). Na rozdíl od vnímání 

pojmu dobrovolná práce Radou Evropy, resp. sportovní divizí CDDS, která vymezuje pojem 

dobrovolná práce „ i jako takovou práci, za jejíž vykonání se vyplácí peněžitá odměna, která 

však není hlavním příjmem dotyčné osoby“ (Novotný, 2009), je vnímání dobrovolné práce  

v ČR odlišné. Dobrovolná práce je chápána jako práce nezištná, bez jakékoliv finanční 

odměny. To například dokazuje jedna z mnoha definicí pojmu dobrovolník, 

 a to na internetové stránce www.jahoda.dobrovolník.cz, zabývající se činností dobrovolníků 

v rámci neziskových organizací: „Dobrovolník je ten, kdo věnuje nezištně z dobré vůle  

a ve svém volném čase svůj um a energii ve prospěch ostatních lidí.“ 

2.1.1. Typologie a charakteristiky dobrovolnictví 

Existuje mnoho forem dobrovolnictví, které je potřeba nejen přesně definovat, ale také 

správně teoreticky urovnat. Bylo vytvořeno mnoho pokusů o sestavení základních 

identifikačních typů dobrovolnictví, které jsou založeny díky různým kritériím, které se  

od sebe liší, jak obsahově tak i obecností. Rochester (2010) si myslí, že v nejvíce obecném 

pohledu jde dobrovolnictví rozdělit mezi 3 typy. Tyto typy jsou označovány jako 

dobrovolnická paradigmata. První typ je charakteristický pro země, jako jsou  

např. USA a Velká Británie. Jedná se o dominantní (neziskové, vertikální) paradigma, kde se 

lidé stávají dobrovolníky proto, aby mohli pomoci druhým lidem, které jsou na tom o dost 

hůře než oni sami. Je zde poskytnuta péče seniorům, dětem, hendikepovaným, chudým  

či nemocným. Dobrovolnictví je v těchto zemích poskytováno velkými profesionálními  

a formálně strukturovanými organizacemi, které jsou často neziskové. Druhý typ, který 

převládá ve většině evropských zemích, je paradigma občanské společnosti (horizontální 

paradigma), které je na rozdíl od prvního typu mnohem více zaměřeno na péči a další služby. 

Dobrovolníci zde pracují spíše v asociacích, které jsou vytvořeny jen na práci dobrovolníků.  

Jsou chápáni jako členové asociací a jejich role se postupně vytváří díky získaným 

zkušenostem a osobnímu růstu. Třetí typ představuje volnočasové paradigma, které chápe 

dobrovolnou činnost jako aktivitu motivovanou převážně nadšením, zaujetím, snahou získat 

své hodnotové vnitřní odměny a uplatnit své osobnostní kvality. A právě tento třetí typ působí 

nejčastěji v oblastech, jako jsou rekreace, sporty, kultura a umění. Autorka se v této práci 

přiklání k třetímu typu, který představuje volnočasové paradigma a nejvíce charakterizuje 

dobrovolníky na této sportovní akci Jizerská 50.  
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V relevantní odborné literatuře se běžně užívají pojmy formální a neformální dobrovolnictví. 

Většina autorů se ve svých výzkumech zabývá spíše formálním dobrovolnictvím. Mezi autory 

však nedochází ke shodě, zda právě neformální, neplacené z vlastní vůle vykonávané 

dobrovolnictví, ještě vůbec patří do dobrovolnictví. Rochester (2010) tyto neformální činnosti 

vylučuje, naopak Wilson (2000) je považuje za součást. Frič (2010) se vyjadřuje k opomíjení 

neformálního dobrovolnictví jako přehlížení dobrovolnické činnosti převážně u méně 

vzdělaných lidí, kteří jak je dokázáno se v této oblasti angažují daleko více než lidé 

s vysokoškolským vzděláním.  

2.1.2. Sportovní dobrovolnictví  

Jedná se o oblast málo diskutovanou. Autoři ve své studii docházejí k následujícímu závěru. 

Sportovní spolky čelí výzvě v podobě vnitřních a vnějších faktorů, kdy odchod z klubu a tlak 

na výkony může negativně ovlivnit dobrovolnou činnost pro klub. Dobrovolníci  

si samozřejmě vybírají organizace, kde si svou činností zlepšují organizační schopnosti. Autor 

Kovář (2011) z článku na online serveru o dobrovolnictví přibližuje tuto klíčovou oblast 

dobrovolnictví poměrně jasně. Dobrovolníkem podle něj samozřejmě není ten, kdo sportuje, 

ale ten, kdo dobrovolně svojí činností umožňuje sportovat ostatním. Opět můžou být 

shledávány různé typy. Ty se liší hlavně mírou zapojení, svou pravidelností, odborností 

vykonávané práce a taky tím, pro koho činnost vykonávají. Autorka rozvíjí myšlenku,  

že sport by mohl bez dobrovolné činnosti v určitých formách zaniknout nebo se musel skrytě 

komercionalizovat. Další význam dobrovolníků jako základního a poněkud unikátního 

lidského zdroje ve sportu byl popisován mnoha autory Cuskelly et al. (1998) a (2006), 

Doherty (2006) Doherty a Carron  (2003) nebo Green a Chalip  (2004). Tito autoři jako jsou 

Costa, Doherty a Carron a Finkelstein se shodují, že by ve skutečnosti mnoho sportovních 

organizací bez podpory dobrovolníků nemohlo fungovat. Toho si jsou vědomi nejen samotné 

organizace, ale i sami dobrovolníci. Durdová (2015) zmiňuje, že v rámci Evropské unie  

se zdůrazňuje skutečnost, že sportovní odvětví funguje do velké míry díky dobrovolníkům.   

A proto apeluje a vyzývá členské státy, aby uznaly významně velký přínos dobrovolnictví  

ve sportu. Můžeme tvrdit, že celá řada sportovních organizací by bez pomocné ruky 

dobrovolníků nebyla schopna prosperovat.  
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2.1.3 Přínosy a rizika dobrovolnictví pro sportovní akci  

Novotný (2009) ve své publikaci uvádí hlavní přínosy dobrovolné činnosti: 

 Nové pohledy a názory  

 Levná pracovní síla 

 Zpětná vazba 

 Nadšení 

 Propagace 

Sama autorka pokládá tyto přínosy za zcela potřebné k úspěšnosti akce. Vedle výše 

zmíněných přínosů uvádí Novotný (2009) i rizika, která souvisí s využíváním dobrovolníků. 

Dobrovolník je hůře postižitelný v případě nedbalosti či zneužití svého postavení, a to i když 

byla sjednána písemná smlouva o dobrovolné práci. Předem na informační schůzce by měly 

být vyjasněny situace jako různá zranění, poškození lidí a zařízení. Pro tyto případy  

se doporučuje uzavřít pojištění. Dalším nežádoucím efektem může být únik informací zevnitř 

organizace. 

2.1.4 Přínosy pro dobrovolníka 

Dobrovolník nedostávající finanční odměnu za svoji vykonanou práci, přece jen, něco 

získává. V publikaci od Novotného (2009) jsou uvedeny tyto nejčastější přínosy z pohledu 

dobrovolníka: 

 Dobrý pocit 

 Zážitky a zábava 

 Přátelství a kontakty 

 Získání zkušeností 

 Uplatnění schopností a vzdělání 

 Nová řešení 

Autorka se shoduje s těmito přínosy a je si jistá, že dobrovolníci účastnící se dobrovolnického 

programu Jizerská 50 tyto přínosy získají.  
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2.1.5 Manažerské principy  

Hager a Brudney (2004) vytvořili studii, kde se zabývali souvislostí manažerských principů  

a udržení dobrovolníků v organizaci v různých organizacích. Předkládají zde devět principů  

a zkoumají, nakolik je organizace různých charakteristik využívají a jaký vliv mají na udržení 

dobrovolníků. 

 9 principů práce s dobrovolníky podle Hager a Brudney (2004): 

 Pravidelné supervize a komunikace s dobrovolníky 

 Uzavíraní pojištění odpovědnosti pro dobrovolníky 

 Pečlivý výběr dobrovolníků a jejich přiřazení ke vhodné činnosti 

 Popis dobrovolnické činnosti, jejich práv a povinností 

 Ocenění dobrovolnické činnosti 

 Hodnocení vlivu dobrovolnické činnosti 

 Odborné školení dobrovolníků a příležitosti pro jejich další rozvoj 

 Školení pro zaměstnance pracující s dobrovolníky 

 Pravidelný sběr dat o výkonu dobrovolnické činnosti, vedení databáze 

Z výzkumu Hager, Brudney (2004) vyplývá, že princip, které aplikuje většina organizací  

je pravidelná supervize. Dochází k závěru, že zásadní vliv na udržení dobrovolníků 

v programu má ocenění dobrovolnické činnosti, pečlivý výběr dobrovolníků a jejich vhodné 

rozřazení na danou pozici. Dále odborné školení a příležitosti pro jejich rozvoj. Boyd (2004) 

považuje za velmi důležitou pozici koordinátora dobrovolnických programů. Randušová 

(2010) ve svém šetření pokládá otázku, zda-li organizace sděluje dobrovolníkům své cíle  

a informuje je o jejich dosažení. 
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2.2. Spokojenost 

Náš život je zásadně spojen s otázkou spokojenosti, a jak ji prožíváme. Tento pojem  

se objevuje v našem každodenním životě, i přesto není jednoduché jej vymezit.  

Hamplová (2004) uvádí, že spokojenost úzce souvisí s pojmem štěstí. Autoři se liší v otázce, 

zda je štěstí nadřazený pojem pojmu spokojenost či nikoliv. Někdy je štěstí definováno pouze 

jako prožívání pozitivních emocí, spokojeností se pak rozumí kognitivní hodnocení vlastního 

života. Jiní autoři jako třeba Haybron (2003) do štěstí přiřazují jak afektivní, tak kognitivní 

složku. První pracovní studie zaměřené na problematiku pracovní spokojenosti  

vznikly ve 30. letech 20. století.  

V dřívější literatuře bylo používáno sousloví pracovní morálka, což pravděpodobně pocházelo 

z období válek, kdy vznikaly první rané koncepce managementu. Odtud postupně vznikala 

pracovní spokojenost. Dle Kociánové (2010) postoje k práci vznikají v závislosti na míře 

uspokojení potřeb jedince a pracovní činností. Na spokojenost má podstatný vliv uskutečněná 

či naopak neuskutečněná očekávaní a cíle. 

Spokojenost dle Pauknerové (2006) pracovníkovi může přinášet potěšení z práce  

a seberealizaci, zároveň jej ale může „uspat“ a následně uvést do stavu lhostejnosti. S tím 

souvisí vztah spokojenosti a výkonu. Příkladně vysvětluje Koubek (2011) vazbu mezi 

spokojeností pracovníka a jeho věrností a výkonem, doporučuje manažerům zaměřit se  

na pozornost a způsoby, jak spokojenosti pracovníků dosahovat. I přes předpoklady, že výkon 

dobrovolníka stoupá s jeho spokojeností, se ukazuje, že to nemusí být vždy zcela pravidlo.  

Kocianová (2010) uvádí, že se vyskytují případy, kdy je pracovník se svou prací spokojen 

právě proto, že na něj nejsou kladeny vysoké požadavky. Nakonečný (2005) v této otázce 

odděluje pracovní spokojenost a spokojenost s prací. Spokojen v práci může být 

i pracovník, který je zkrátka nečinný. Pracovní spokojenost ale v jeho pojetí pochází 

z uspokojení ze samotného výkonu, obzvlášť pokud jedinci přináší obdiv okolí. Zkoumáno 

bude subjektivní vyjádření k pracovním podmínkám dobrovolníků.  

Jelikož se ale bude jednat právě o dobrovolníky, nelze opomenout otázku jejich vnitřního 

uspokojení, což je jedním ze zásadních motivů pro dobrovolnickou činnost.  

Kollárik a Sollárová (2004) vymezují práci jakožto cílevědomou činnost, která není vystavěna 

pouze na základě ekonomickém. Jedinci totiž přináší i mnohé psychologické komponenty. 

U dobrovolnické činnosti, už její samé podstaty, toto platí dvojnásob. 
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2.2.1. Faktory pracovní spokojenosti 

Štikar (2003) je přesvědčen, že ke spokojenosti pracovníků napomáhá taková práce,  

která je rozmanitá, zajímavá, která umožňuje samostatnost a získání požadované společenské 

hodnoty, ale také přináší zprostředkovanou zpětnou vazbu o výsledcích jejich práce. 

Spokojenost je ovlivněna větším počtem faktorů, které dohromady zajišťují určitou míru 

celkové spokojenosti. Kollárik (2004) rozděluje tyto determinanty na vnitřní a vnější faktory. 

Vnitřní faktory dělí na osobnostní vlastnosti např. věk, pohlaví, rodinný stav, ale také 

motivační potřeby, jako jsou postoje, očekávání a potřeby. Odborníci jako Štikar (2003), 

Pauknerová (2006), a Kociánová (2010) zmiňují některé vnější faktory: sociální prostředí, 

způsob vedení, organizace práce, samotná práce, ocenění práce a úroveň péče o zaměstnance. 

Finanční ohodnocení zde nebude zmiňováno, neboť je pro potřeby práce irelevantní. Autorka 

se domnívá, že pracovní spokojenost je spojená i s pracovní atmosférou a pohodou 

na pracovišti. Mimo jiné souhlasí s tvrzením, které uvádí Štikar, viz výše.  

2.2.2. Spokojenost s dobrovolnickou činností 

Je dokázáno, že spokojení dobrovolníci v organizacích zůstávají. Kolektiv autorů v čele 

s Warnerovou (2011) tvrdí, že dobrovolníci kladně vnímají dobrovolnictví jako komplex, 

jestliže jsou spokojení s dobrovolnickou zkušeností. U spokojených dobrovolníků je vidět 

větší nadšení, více si práci užívají, jsou zapáleni pro věc a většinou se k dobrovolnické 

činnosti vrací a v mnoha případech inspirují k dobrovolnictví i své okolí.  

Mnoho organizací se setkává s vysokým výkyvem dobrovolníků. Proto je velmi důležité 

podílet se a podporovat spokojenost dobrovolníků. Hledat způsoby jak si je udržet. Není 

problém toho dosáhnout, pokud bude poskytnuta uspokojivá pozornost aspektům, které 

spokojenost dobrovolníků zvyšují. Na interesantní závěry při zkoumání spokojenosti 

dobrovolníků poukazuje Finkelstein (2007). Za hlavní považuje naplnění očekávání a pocitu, 

že stát se dobrovolníkem byla správná volba, která měla smysl. Přišel také na to,  

že spokojenější dobrovolnici byli motivováni svými laskavými hodnotami a zájmem využít 

své schopnosti a nabídnout je druhým, kteří tuto pomoc potřebují.  

Na základě prostudování výše zmíněné literatury a autorčiny osobní zkušenosti bude pro tuto 

práci vymezeno několik oblastí ve vedení a spokojenosti dobrovolníků, které uvádí ve své 

publikaci Tošner a Sozanská (2006).  
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2.2.3. Oblasti spokojenosti dobrovolníka 

Autorka se ztotožňuje s oblastmi, které uvádí ve své publikaci Tošner a Sozanská (2006). 

Tyto oblasti budou zkoumány prostřednictvím dotazníkového šetření. 

Z pohledu hodnocení spokojenosti dobrovolníka rozlišujeme oblasti: 

 Propagace dobrovolnického programu – způsoby nalákaní dobrovolníků, vhodně 

zvolená místa a správný výběr uchazečů 

 Řízení – koordinace dobrovolníků, komunikace o cílech firmy, tvorba strategického 

plánu a metodiky dobrovolnictví 

 Péče o dobrovolníky – úvodní uvítaní, školení zakončení, možnost supervize a tvoření 

plánu péče o dobrovolníky 

 Hodnocení – vliv dobrovolnické činnosti, hodnocení vedení dobrovolnického 

programu jako celku a výsledné informace poskytnuté dobrovolníkům 

 Oceňování – zveřejnění úspěchů dobrovolníků, poděkovaní, způsob ocenění jejich 

činnosti 

2.3. Jizerská 50 

Jizerská 50 je nejznámější závod v běhu na lyžích klasickou technikou dlouhý 50 kilometrů. 

Start a cíl se nachází na stadionu v Bedřichově a celá trasa vede Jizerskými horami. 

Historicky první ročník tohoto závodu se konal 20. ledna 1968, na start se postavilo  

52 závodníků (Historie závodu Jizerské 50 2018). Zásadním historickým mezníkem  

Jizerské 50 se stala tragická událost z 31. května 1970, kdy pod lavinou na chilské hoře 

Huascarán zahynulo 14 československých horolezců z Expedice Peru 70 a už o několik dní 

dříve přišel o život nešťastnou náhodou poslední, patnáctý člen této expedice Ivan Bortel.  

Většina z těchto horolezců se aktivně účastnila prvních ročníků závodu. Od 4. ročníku se 

Jizerská 50 koná jako Memoriál Expedice Peru 1970 a vzpomínka na horolezce je od té doby 

nedílnou součástí slavnostního zahájení každého ročníku tohoto populárního běžkařského 

závodu. V dalších letech rapidně stoupal počet závodníků a v jubilejním 10. ročníku už jich  

ze stadionu v Bedřichově odstartovalo prozatím nejvíce v historii, a sice přes 7800, uvádí  

Langer (2001). V současnosti Jizerská 50 patří mezi nejvýznamnější sportovní akce na území 
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České republiky. Od roku 1999 závod patří do světové ligy dálkových běhů Worldloppet  

a také se stal v roce 2011 součástí prestižního seriálu Ski Classics.  

Program Jizerské 50 je v posledních letech rozdělen do tří dnů vždy od pátku do neděle. 

Páteční program je zahájen Mini Jizerskou Pojišťovny VZP, Volkswagen Bedřichovskou 

30km volně, a čím dál tím více populárním Nyč sport sprintem 1,5 km soupaž. Páteční  

večer je výjimečný zábavným programem s ohňostrojem a slavnostním zahájením. Sobota 

patří kratším distancím – 25 a 10 kilometrů klasicky a je zakončena populárním závodem 

firemních štafet. Neděle je vrcholem běžeckého víkendu. Hlavním závodem je ČEZ  

Jizerská 50 – 50 kilometrů klasickou technikou.  

Základní charakteristika akce z hlediska participace se řadí mezi účastnické. Z hlediska 

působnosti se pohybuje Jizerská 50 na rozhraní akce národní a mezinárodní. Jedná se 

 o otevřenou, formální sportovní akci, kde se soutěží pouze v jedné disciplíně. Dále můžeme 

tento sportovní event označit za ziskově orientovaný, konaný v otevřeném venkovním 

prostředí. Z hlediska frekvence patří Jizerská 50 s pravidelným jednoročním cyklem (kromě 

ročníků, které byly kvůli nedostatku sněhu zrušeny) mezi sportovní akce s nízkou frekvencí  

a z pohledu velikosti počtu aktivních a pasivních účastníků (každý rok přes 15 tisíc) můžeme 

akci označit za střední. Vzhledem k třídenní délce trvání spadá Padesátka mezi střednědobé 

sportovní eventy. 

2.4. Dobrovolnický program Jizerská 50 

Historie dobrovolnického programu odstartovala nultým ročníkem v roce 2016. V průběhu 

49. ročníku Jizerské 50 se na organizaci podílelo pouhých 20 dobrovolníků, kteří převážně 

poskytovali účastníkům potřebné informace, prodávali upomínkové předměty či předávali 

medaile zúčastněným.  

Z počátku si musel dobrovolnický program získat svou důvěru u organizátorů akce,  

ale také především u zájemců o tento program. Neuvěřitelné nadšení a skvěle odvedená práce 

si důvěru v tomto programu získaly rychle. V průběhu roku 2016 pak o důležitosti 

dobrovolnického programu nebylo pochyb. Začal se tedy připravovat plnohodnotný první 

ročník dobrovolnického programu na Jizerské 50. Zájem uchazečů o tento program vysoce 

předčil všechna očekávání. Prvního ročníku se v roce 2017 účastnilo neuvěřitelných 100 

dobrovolníků, kteří byli nedocenitelným přínosem jubilejní padesáté Jizerské 50. V roce 2018 

na padesáte první Jizerské 50 se zájem o dobrovolnický program honosně zvýšil, téměř před 
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spuštěním veřejného náboru už byl zcela naplněn. Díky tak velkému zájmu se utvářeli pozice 

náhradníků. Počet přihlášených zájemců vzrostl na 130 dobrovolníků. (Dobrovolnický guide 

Jizerská 50 2018) 

Tento program byl jednou z prvních vlaštovek manažersky orientovaných dobrovolnických 

programů, které začala firma Raul s.r.o. vytvářet pro své sportovní projekty.  

Cílem zapojení dobrovolníků bylo zkvalitnit péči o závodníky, vylepšit služby a organizační 

průběh celého závodu v areálu i mimo něj. Dalším cílem bylo poskytnout možnosti 

smysluplného naplnění těm, kteří o tento závod projevili zájem. Chtěli se dostat na akci, která 

je úspěšná, v pozici jiné než závodníka.  

V dobrovolnickém programu jde převážně o vlastní práci s dobrovolníky.  Tošner a Sozanská 

uvádějí ve své publikaci metodiku práce s dobrovolníky v několika bodech, které využívá 

i Dobrovolnický Programu Jizerská 50. Jedná se koordinátora dobrovolníků, získávání 

dobrovolníků a propagace dobrovolnického programu, výběr a výcvik, péče o dobrovolníky, 

hodnocení a ocenění.  

2.4.1. Koordinátor dobrovolníků  

Koordinátor je nedílnou součástí dobrovolnického programu. Člověk, který je zodpovědný  

za veškerou komunikaci s dobrovolníky před akcí, v průběhu i po. Tato funkce se jevila jako 

zcela nepostradatelná. Dle slov Tošnera a Sozanské (2006) je koordinátor dobrovolníků 

klíčovou postavou dobrovolnického managementu. Koordinátor řídí dobrovolníky  

a klasifikuje jejich aktivitu, řeší vzniklé kolize a nedorozumění. Dále hledá a organizuje 

příležitosti k poděkování dobrovolníkům, je kontaktní osobou mezi dobrovolníky  

a organizátory. Má na starosti veškerou administrativu, např. smlouvy s dobrovolníky. Jeho 

úkolem je vytvořit z různorodé skupiny lidí, skupinu dobrovolníků jako celku, ve kterém  

si každý ponechává svoji samostatnost a osobitost. V současnosti jsou zapojeny do programu 

další koordinátoři, kteří mají na starosti konkrétní sekce, do kterých spadají pozice, na které 

se dobrovolníci hlásí pomocí náborového dotazníku. Každý zájemce má možnost si zvolit 

pozici, která je mu sympatická.   

2.4.2. Získávání dobrovolníků  

Záleží především na kreativitě koordinátora. Nejvíce používanými formami při získávání 

dobrovolníků jsou: plakáty, letáky, tisk, náborová akce, spolupráce s dobrovolnickými 
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skupinami a převážně z nejvíce využívaných forem jsou osobní kontakty. Tošner a Sozanká 

(2006) doporučují mixovat několik forem dohromady a zároveň upozorňují na pravidlo 

s trychtýřem: necílené oslovení stovky lidí. To říká, že na nábor se například přihlásí  

50 zájemců a na informační schůzku jich přijde pouhých 20. V závěru vám zůstane desítka 

dobrovolníků pro dobrovolnou činnost, s dobrým srdcem a ochotou pomoci.  

2.4.3. Řízení  

Řízení dobrovolníků není úplně tak snadná věc jedná se o přípravu, výběr, školení, výcvik. 

Převážně vždy záleží na charakteru činnosti, kterou budou vykonávat. Rozdílně bude 

dobrovolník školen na činnost práci s dětmi, jinak jako informátor na sportovní akci. Tošner  

a Sozanká (2006) radí připravit si jednoduchý dotazník, který vám ulehčí rozhodování jakou 

pozici, pro koho a kde můžete nabídnout. Doporučuje se udělat informační schůzku, která 

slouží dobrovolníkovi k ujasnění jeho informací o dané pozici a dalších možných činnostech. 

Pro koordinátora a organizátory je to lepší možnost, jak si dobrovolníka prohlédnout a lépe jej 

poznat či se s ním seznámit.  

2.4.4. Péče o dobrovolníky  

Jedná se o velice podstatnou oblast, která by neměla být podceněna či přehlédnuta žádnou 

organizací. Pro lepší péči o dobrovolníky, aby se cítili potřební, žádaní  

a nepostradatelní je nutná pravidelná komunikace, lze pořádat různé společné akce a nabízet 

jim další výhody plynoucí z dobrovolnictví. Např. úvodní uvítaní formou emailu, úvodní 

informační schůzka s rautem a prezentací, školení před zahájením akce, poskytnutí ubytování 

a zařízení dopravy, zakončení veřejným poděkováním dobrovolníkům, předáním odměn  

a certifikátů, možnost supervize a tvoření plánu péče o dobrovolníky, který má na starosti 

koordinátor dobrovolnického programu. 

2.4.5. Hodnocení  

Hodnocení souvisí s procesem celé organizace. Vedení rozhoduje, jak bude hodnotit práci, 

kterou pak bude prezentovat na veřejnosti, s médii, se sponzory, klienty a s vlastními 

zaměstnanci. Pod slovem hodnocení bychom si měli představit proces, jehož cílem  

je zkvalitnění práce, ne spojitost s nepříjemnou kritikou a negativními dopady z minulosti. 

Dobrovolníci si zaslouží, aby jejich činnost byla zaznamenávána, nejen počty odpracovaných 

hodin, ale aby také věděli, jaký přínos přinášejí organizaci jako celku. Tošner a Sozanská 

(2006) zmiňují, že jednorázové akce s dobrovolníky se dají zhodnotit po skončení akce 
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na setkání s koordinátory a organizátory, kde doporučují sepsání návrhů a připomínek. Velice 

důležité jsou osobní dojmy, příběhy a zážitky jednotlivců, kterým by měla dát organizace 

prostor ať už formou slovního vyjádření, nebo formou dotazníků. 

2.4.6. Ocenění a odměňování  

Jde o proces, který by měl dobrovolníka doprovázet celým jeho působením na akci nebo 

v organizaci. Dobrovolníky můžeme odměnit mnoha způsoby. Ke každému mezilidskému 

kontaktu patří prosté „děkuji“. Mělo by být sdělenou s upřímností, vděčností a zájmem  

o druhého. Nemělo by se zapomínat na velice důležité příležitosti, kdy je vhodné  

se s dobrovolníky sejít a ocenit jejich pomoc. Tošner a Sozanská (2006) doporučují 

koordinátorům a vedení organizace uspořádat jednou za rok setkání dobrovolníků s veřejným 

oceněním za jejich zásluhy a s předáním symbolických odměn. Mezi další možnosti spadají 

pozvání dobrovolníků na neformální setkaní, výlety, zajištění volných vstupu na sportovní 

utkaní či jiné výhody plynoucí z jejich přispění na akci. U odměňování lze teoreticky říci, že 

hodnota dobrovolnické práce odpovídá běžné odměně za danou práci. V praxi to funguje tak,  

že dobrovolníci za svoji práci dostávají zaplaceno podle tržní ceny své práce. Částka však jde 

obratem zpět organizaci formou daru. Vhodným postupem ke zjištění hodnoty dobrovolnické 

práce je individuální tržní cena práce. Z důvodu nesnadné kontroly, dokazování, extrémní 

zvýšení administrativy spojenou s prací dobrovolníků, kteří nejsou většinou profesionály,  

se jedná o metodu zcela nepraktickou. Uvedené důvody jsou právě příčinou toho,  

proč se ve světě, ale i u nás, stále hledají nová řešení pro ocenění dobrovolné práce. Odhad 

odvedené dobrovolnické práce je založený na konkrétní činnosti. Způsobem ocenění je daná 

tržní cena, průměrná mzda nebo upravený průměrný plat. Objevují se i alternativní možnosti, 

jak nahlížet na dobrovolnou práci. A to jako na ušlý zisk nebo finanční ztrátu, kde místo 

dobrovolnictví si mohli normálně vydělávat. V praxi se můžeme setkávat i s porovnáním 

a vyčíslením celkového přínosu dobrovolnické činnosti pro organizaci v britské metodě 

VIVA1. Dobrovolnická práce nedává impulz k přesunům finančních toků, probíhá mimo 

účetnictví, tudíž se neobjevuje ve výkonech organizací. I když neznáme konkrétní rozsah 

práce dobrovolníků, neznamená to, že nevytváří žádnou hodnotu. V této práci se však tímto 

tématem ekonomického oceňování dobrovolnické práce na Jizerské 50 zabývat nebudeme. 

V závěru této kapitoly jde o převážně zpětnou vazbu mezi dobrovolníkem a organizací, 

                                                 

1 Volunteer Investment and Value Audit – jinými slovy ukazatel VIVA – hodnotí ekonomické investice, jež 

organizace musí vynaložit na činnost dobrovolníků. Tato částka pak představuje hodnotu dobrovolníka. 
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probíhající při přátelském posezení spojeným s výměnou zkušeností, zážitků, hodnocení 

jejich činnosti, ale také činnosti koordinátorů a organizace. Skvěle provedená zpětná vazba 

vždy přispívá k správnému chodu a zvýšení kvality práce všech účastněných, ale především  

k vyšší spokojenosti a pozitivnější atmosféře v organizaci. 
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Práce si klade za cíl zjistit, zdali jsou dobrovolníci opravdu spokojeni s programem, který je 

poskytován. Spokojený dobrovolník rovná se spokojená organizace a úspěšnost akce.  

Hlavní cíl 

 Zhodnocení spokojenosti dobrovolnického programu na Jizerské 50 

Cílem diplomové práce je výstupní vyhodnocení a závěrečná zpráva zaměřující se na uvedení 

dané problematiky, co bylo smyslem a cílem výzkumu. Tedy spokojenost dobrovolníků 

s dobrovolnickým programem Jizerská 50.  

Úkoly 

K dosažení hlavního cíle práce je nutné splnit následující úkoly: 

1. Nestrukturované interview s hlavním koordinátorem před akcí 

2. Přímé pozorování – osobní účast na sportovní akci Jizerská 50 jako koordinátor 

a „project assistant“ ve firmě Raul 

3. Realizace dotazníkového setření mezi dobrovolníky z dobrovolnického programu 

Jizerská 50 

4. Pilotáž, následný sběr dat a zpracování elektronického dotazování. 

5. Analýza spokojenosti dobrovolníků s dobrovolnickým programem na Jizerská 50 

6. Vyhodnocení výsledků výzkumu 

7. Doporučení ke zvýšení spokojenosti dobrovolníků s dobrovolnickým programem 

Jizerská 50 

8. Napsání závěrečné zprávy 

Dílčí úkoly 

 Účast na akci Jizerská 50 a navržení případných doporučení ke zlepšení 

dobrovolnického programu pro další ročníky. 
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Výzkumný problém 

Jsou dobrovolníci spokojeni s dobrovolnickým programem Jizerská 50?  

H1: Až 50 % dobrovolníků nebylo spokojeno s dopravním zajištěním na akci a zpět.  

H2: 45 % dobrovolníku není spokojeno s občerstvením na akci.  

H3: Více než 75 % dobrovolníků bylo spokojeno s pracovní atmosférou na akci. 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 Popis výzkumného souboru 

Při výběru prvků do výzkumného souboru je jedním z požadavků jeho reprezentativnost. 

Při výběru vycházíme ze základního souboru, jež představuje všechny prvky, které patří 

do skupiny, kterou zkoumáme. Výběrovým souborem pak označujeme menší část 

respondentů, kteří jsou vybraní ze základního souboru. Velmi důležité je vybrat vhodnou 

strategii k nalezení reprezentativního vzorku. Existuje několik typů, jak zajistit výběr vzorku: 

prostý náhodný výběr, skupinový, náhodný stratifikovaný, kontrolovaný, vícestupňový výběr  

a záměrný výběr. (Šrámek, 2009) Jednotlivé výběry jsou charakterizovány odlišnými kritérii 

výběru.  

Zkoumaným souborem byli účastníci dobrovolnického programu Jizerská 50 v Bedřichově. 

Hlavní koordinátor a dobrovolníci. Na každou skupinu byla aplikována jiná metoda 

zkoumání. Zpracovaná data ze všech provedených výzkumů byla vzájemně porovnána, aby 

autorka mohla vyvodit závěrečné doporučení ke zlepšení dobrovolnického programu  

na Jizerské 50 v Bedřichově. V závěru práce se provedla diskuze, výsledek hodnocení 

spokojnosti s dobrovolnickým programem, porovnáním s předešlým rokem, shrnutí výsledků 

a doporučení. Výběrovým souborem byli dobrovolníci, kteří v těchto programech působili  

od roku 2017 až do 2018. Data byla sbírána ze dvou menších výzkumných souborů. Velikost 

výběrového souboru, který autorka zvolila celkově (n=121) respondentů, byli účastníci 

dobrovolnického programu na Jizerské 50 a to celkem 120 dobrovolníků ve věku 16 a více jak 

65 let, hlavní koordinátor v celkovém počtu 1. K výzkumu byl zvolen dostupný vzorek 

respondentů dobrovolníků (n= 120) a koordinátor (n= 1). 

4.2 Použité metody 

Metody a techniky sběru dat jsou částí výzkumu, v níž mluvíme o volbě vhodné metody, která 

bude prováděna při sběru primárních dat, aby byly získány kvalitní a potřebné informace. 

Kvantitativní výzkum je možné realizovat třemi základními způsoby, mezi které řadíme: 

pozorování, dotazování a experiment. Tato práce bude vycházet z metody dotazování  

a pozorování, přičemž metodu dotazování je možné realizovat několika způsoby. Jedná se  

o osobní, telefonické, elektronické a písemné dotazování. Jednotlivé metody dotazováni mají  

v sobě kladné i záporné vlastnosti, které je potřeba zvážit, než se pustíme do realizace 
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výzkumu. Výčet jednotlivých přínosů a rizik u metody dotazování porovná ve své publikaci 

Kozel a kol. (2011) a Malý (2008). 

V tomto výzkumu autorka použila, jak kvalitativní formu pozorování a metodu interview, 

tak i kvantitativní výzkumnou formu dotazování. Jedná se tak o tzv. smíšený výzkum 

dle Hendla (2005), ve kterém dochází k míchání metod. Pro účely šetření byl zvolen smíšený 

výzkum, který je definován jako obecný přístup, v němž se míchají kvantitativní i kvalitativní 

metody, techniky v rámci jednoho výzkumu. (Skutil a kol., 2011) 

V práci byl použit marketingový výzkum. Autorka si tento výzkum rozčlenila do několika 

kroků. Správná formulace výzkumné otázky. Tyto otázky slouží při vzniku výzkumného 

briefu. Byl zvolen i tzv. před výzkum, který se uskuteční formou dialogů s koordinátorem  

před průběhem samotné akce. Autorka si stanovila výzkumný problém. Dalším postupem byla 

analýza problému a debrief. Sběr měkkých dat a využití primárních dat, která autorka  

v souvislosti s výzkumem pořídila. 

V začátcích výzkumu dle Simové (2005) je velmi důležité definovat problém formulovaný 

tak, aby výzkum přinesl potřebné informace k řešení stanoveného problému. Správná 

formulace problému uvádí důvody, proč je výzkum prováděn, a stanovuje tak základní 

proměnné v souboru, se kterými bude autorka ve výzkumu pracovat.  

Hypotézy podle Kozla s kol. (2011) jsou označovány jako jádro kvantitativního výzkumu  

a dělíme je na dva typy: deskriptivní hypotézy, které popisují konkrétní stav určitého jevu 

nebo explanační hypotézy, jejichž cílem je vysvětlit podstatu vztahu mezi problémem a jeho 

příčinou. Na základě výsledků výzkumu lze hypotézy potvrdit nebo vyvrátit, avšak nikdy je 

nemůžeme definitivně prokázat. Výzkum tedy v závěru zdůvodňuje přijatelnost hypotézy pro 

daný výzkum a následně je možné zobecnit k praktickému využití. Při vyhodnocování 

výzkumu lze hypotézy ověřovat na základě statistických metod, kdy výsledná tvrzení jsou 

vyjadřována ve statistických termínech. Statistické hypotézy se ověřují vždy proti nějakému 

tvrzení, nejčastěji proti tzv. nulové hypotéze. V případě, že se během statistické metody 

ukáže, že nulovou hypotézu lze odmítnout, přijímáme tzv. alternativní hypotézu. Pro účely 

tohoto výzkumu byly hypotézy stanoveny.  
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4.1.1 Interview 

První část výzkumu probíhala metodou kvalitativního výzkumu formou nestrukturovaného 

interview. Bylo uskutečněno s koordinátorem před akcí. Otázky byly směřovány na plánování 

programu, organizaci v průběhu, zpětnou vazbu z minulého ročníku, vylepšení a spokojenost 

dobrovolníků s dobrovolnickým programem. Prostřednictvím mnoha dialogů se vyjadřovala  

k výzkumnému problému na téma spokojenosti dobrovolníků. Autorka se ve vstupní části 

zaměřila na motivování a zájem respondenta a na navození osobního vztahu. V něm vysvětlila 

záměr interview a tím pádem odstranila obavy respondenta, respektive posílila jeho důvěru  

v tazatelku. Věnovala dvě až tři úvodní minuty rozhovoru o všeobecných věcech a až potom 

následovalo samotné interview. Kladené otázky byly předem připravené dle tématu, kterému 

se autorka věnovala.  

Rozhovor s koordinátorem byl zaměřen na předběžné plánování dobrovolnického programu. 

Jak dlouho trvalo připravit a zorganizovat program. Z jaké literatury čerpal, kde se inspiroval. 

Jakým způsobem sháněl dobrovolníky. Jak vytvářel nabídku a uspokojoval poptávku.  

V jaké míře se orientuje v managementu dobrovolnictví, či využívá nějakých metod. Jak chtěl 

docílit spokojenosti dobrovolníka. Jaké jsou slabé stránky dobrovolnického programu. 

Autorka si vedený dialog zaznamenávala v programu Microsoft Word. Celý dialog  

(viz. Příloha č. 2 – Interview s hlavním koordinátorem). 

4.1.2 Pozorování 

Další metodou kvantitativního výzkumu, jež bude v práci doplňkově využita, je metoda 

přímého pozorování. Charakteristickými rysy pro tuto metodu je využití smyslového vnímání 

pro pozorování zkoumané situace. U pozorování je možné rozlišit různé typy a způsoby, jak 

bude pozorování probíhat. Podle Malého (2008) a Simové (2005) rozlišujeme následující typy  

a způsoby:  

 standardizované pozorování – jsou jasně definovány kategorie, podle kterých 

 je pozorování hodnoceno, výsledky standardizovaného pozorování jsou u různých 

jednotek srovnatelné, 

 nestandardizované pozorování – u tohoto typu je stanoven pouze cíl pozorování, 

během sledování je možné upravit volbu sledovaných jevů, nevýhodou tohoto typu je, 

že výsledky se nedají srovnávat s výsledky jiných pozorovatelů 
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 skryté pozorování – pozorovatel je součástí sociálního prostředí, je členem dané 

skupiny nebo lze využít technického maskování, 

 zjevné pozorování – pozorovatel neskrývá roli výzkumníka, jeho přítomnost však 

může vzbuzovat zájem a ovlivnit další výzkum, 

 osobní pozorování – je prováděno prostřednictvím osoby, která pozoruje daný jev 

 a systematicky zaznamenává jeho průběh, 

 mechanické pozorování – je provedeno s využíváním technik, nejčastěji se  

k mechanickému pozorování využívá kamera, audiometr a další mechanické pomůcky, 

 pozorování v přirozených podmínkách – pozorování probíhá v reálném prostředí, kde 

situace nastala, 

 v uměle vytvořených podmínkách – jedná se o uměle vytvořené prostředí, jež simuluje 

určité podmínky, 

 přímé pozorování – probíhá současně s pozorovaným jevem, 

 nepřímé pozorování – pozorování následků určité činnosti, 

Výhodou metody pozorování je podle Zbořila (1996) především to, že dochází k přímému 

měření konkrétní činnosti, kdy není zapotřebí ochota či neochota respondenta tyto informace 

poskytnout. Velké nároky jsou kladeny na pozorovatele, který pozorování vyhodnocuje.  

Tato metoda je poměrně časově náročná a obtížná ve zpracování údajů získaných jeho 

prostřednictvím. 

Druhá část, kterou si autorka zvolila, proběhla metodou kvalitativního výzkumu formou 

přímého pozorování v celém průběhu sportovní akce. Tato metoda byla vybrána z důvodu 

možnosti sledovat více dějů a umožňuje pochopit celý kontext pozorovaného a získat detailní 

popis přímo z akce. Výhodou je, že pozorovatel vidí, co by dobrovolníci při rozhovorech 

vůbec neřekli. Tato metoda ukazuje pozorovateli jak být otevřený vůči problémům  

a nespoléhat pouze na daný jev v teoretické literatuře. Pozorovatel si tak může udělat svůj 

vlastní názor na to, co pozoruje a muže objevit nové jevy, kterými se doposud nikdo 

nezabýval. Autorka stanovila co, proč a jak bude pozorovat. Vytvořila záznamový arch neboli 

pozorovací plán s rozpisem den po dni v podobě kladených otázek neboli ratingu se zvolenou 

kategorií numerické posuzovací škály, pomocí 5 stupňové škály 1 až 5. Zde kroužkovala 

vhodné odpovídající číslo v míře posuzovaného jevu. Do archu zaznamená, co pozorovala. 
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Mezi posuzované jevy patřilo občerstvení, jakým způsobem bylo jídlo poskytováno, v jaké 

míře a kvalitě. Kde všude měli možnost se dobrovolníci občerstvit a kolikrát za den měli teplé 

jídlo.  

Dalším posuzovaným jevem který autorka sledovala byla doprava pro dobrovolníky na akci 

a zpět. Dále bylo pozorováno zázemí pro dobrovolníky, ve kterém se autorka zaměřila 

na vybavení, teplotu a zabezpečení místa, ve kterím si mohli dobrovolníci odpočinout.  

Dalším posuzovaným jevem bylo vystupování koordinátorů, jejich schopnost použít 

komunikační styly (např. analytický, řídící, přátelský, expresivní) s dobrovolníky, řešení 

problémů, naslouchání, všímavost a přehled o pohybu dobrovolníků v areálu i mimo něj. 

U dobrovolníků bylo pozorováno, zdali se každý řídí svým plánem a dodržuje stanovený 

harmonogram. Jestli jim jejich pracovní pozice vyhovovaly. Jejich spokojenost, emoční 

projevy, pracovní atmosféra, organizace dobrovolníků a pocity. Zaujetí, nadšení, nebo smutek 

a zklamání.  

Předposlední jev, který byl sledován: řízení dobrovolníků. Stanovení a uspořádaní činností, 

dělba práce, úkoly, role, úlohy a realizace plánovaných cílů. Posledním pozorovaným jevem 

byla pracovní atmosféra a odměny. 

Na konci dne došlo k celkovému zhodnocení neboli shrnutí všech pozorovaných jevů. 

Součástí pozorování byla metoda využití poznámek, takzvaně terénních poznámek, co autorka 

viděla, slyšela, jak vnímala prostředí, chování dobrovolníků a jejich činnost, kde zapisovala 

své vlastní úvahy o zkoumaných objektech a situacích po krajích archu a do poznámkového 

bloku. Ukázka archu (viz Příloha č. 1 – Ukázka záznamového archu z pozorování). 

4.1.3 Dotazování 

Osobní dotazování představuje metodu, ve které dochází k přímému kontaktu s dotazovaným, 

využívá se tzv. typ komunikace „tváří v tvář“. Mezi výhody této metody patří především 

vysoká návratnost dotazníků, struktura otázek může být složitější, jelikož v případě, 

že dotazovaný nerozumí otázce, mu může tazatel otázku objasnit a konkretizovat. 

Dále je možné spojit dotazování s pozorováním a klást otázky více do hloubky.  

Šrámek (2009) uvádí, že osobní dotazování s sebou přináší samozřejmě i svá negativa  

v podobě vysoké finanční nákladnosti a celkové časové náročnosti realizaci výzkumu. Metoda 
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osobního dotazování pomocí papírového dotazníku je také někdy označována anglickou 

zkratkou PAPI – Paper and Pencil Interviewing. 

Písemné dotazování je charakterizováno jednodušší organizací a poměrně nízkou finanční 

náročností. Nevýhodou této metody je, že dotazovaný je u vyplňování zcela sám,  

a proto je vhodné otázku v dotazníku formulovat jasně a výstižně. (Kozel a kol., 2011)  

U tohoto typu dotazování je také hrozba nízké návratnosti odpovědí.  

Poslední nejčastější variantou dotazovaní je elektronické dotazování, nazývané též  

CAWI – Computer Assisted Web Interviewing. Tato metoda je rychlá, levná, lze použít 

grafické prvky a obrázky a dotazovaný má dostatek času na zodpovězení otázek. Dle Malého 

(2008) jsou nevýhody podobné jako u písemného dotazování: dotazovaný je na celý proces 

zcela sám, a proto je nutné správně formulovat dané otázky. U elektronického dotazování 

jsme omezeni pouze na ty uživatele, kteří mají přístup na internet, což nemusí pokrýt celý 

zkoumaný soubor populace.  

Podle Gavory (2010) výzkum pracuje s číselnými údaji, tudíž zajišťuje nějaké množství, 

rozsah, respektive míru. Je možno ho sčítat, vyjádřit v procentech nebo použít další metody. 

Výzkumník si drží určitý odstup od zkoumaných jevů, tím pádem zabezpečuje nestrannost 

pohledu. 

Ve třetí části po kvalitativním výzkumu následoval výzkum kvantitativní. Autorka si zvolila 

techniku elektronického dotazování. Z důvodu minimální finanční a časové náročnosti. 

Dalším zásadním důvodem bylo zpracování dat, které díky získaným odpovědím je mnohem 

jednodušší. Po skončení akce v měsíci březnu, byly rozeslány dobrovolníkům dotazníky  

v elektronické formě, se zaměřením na jejich spokojenost, zhodnocení dobrovolnického 

programu a případná doporučení a návrhy ke zlepšení.  

Dotazníky byly autorkou vytvořeny již dříve, aby byly hned po akci připravené  

k odeslání. V dnešní době mají všichni dobrovolníci přístup k internetu, přes který s nimi byla 

autorka v kontaktu i v průběhu přihlašování na dobrovolnický program. Tudíž byli 

informováni o plánovaném dotazníkovém setření elektronickou formou. Po ukončení 

dobrovolnického programu na Jizerské 50 2018 byly rozeslány dotazníky s 25 otázkami. 

Návratnost dotazníků ze 120 oslovených respondentů, odpovědělo 51 dobrovolníků.  

Zde je odkaz, kde můžete vidět ukázkový dotazník, (viz Příloha č. 3 – Dotazník). Dotazník 

byl vytvořený pomocí nástroje Click4survey. Autorka si zvolila tento nástroj z důvodu 
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podpory online dotazníku pro studenty s 50 % slevou. Click4Survey je velice propracovaný 

nástroj, který umožňuje celkovou realizaci a vyhodnocení online dotazníků. Funguje na třech 

principech, jako je navržení si vlastního dotazníku v interaktivním editoru, je zde možnost 

využití mnoha typů otázek a funkcí jako větvení či diskvalifikace respondentů. Dále snadná 

distribuce průzkumu a analýza odpovědí, kde je možnost prohlížet jednotlivé odpovědi nebo 

získávat informace z celkové analýzy. Výsledky prezentuje v tabulkách, grafech a exportuje 

data přímo do Excelu, PDF nebo formátu SPSS. 

Operacionalizace je v sociologické encyklopedii definována jako „převod výzkumného 

problému do empiricky testovatelné podoby“. (Buriánek, 2017) Jedná se o rozklad 

výzkumných souborů na menší, měřitelné znaky. Cílem výzkumu je zodpovědět hlavní 

výzkumnou otázku: Jak jsou spokojeni dobrovolníci s dobrovolnickým programem  

na Jizerské 50?  

Následující schéma znázorňuje operacionalizaci, která bude následně využita k sestavení 

dotazníku. 
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Obrázek 1: Operacionalizace – dotazník 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3 Sběr a analýza dat 

Strategie sběru dat a jejich následné vyhodnocení jsou velmi důležité části výzkumu 

a představují první kroky realizační etapy výzkumu. Je potřeba si dopředu ujasnit, jakým 

způsobem bude dotazník distribuovaný, v jakém časovém období bude šetření probíhat 

a jakou metodou se budou výsledná data vyhodnocovat. Punch (2008) uvádí, že je třeba 

pamatovat na to, že je lepší získat menší množinu kvalitních dat, než velké množství 
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nepoužitelných dat. V případě, že se nám podaří dodržet během prováděného šetření všechny 

uvedené doporučení, přichází další krok výzkumu, tedy analýza získaných dat.  

Metody sběru dat byly zvoleny jak kvalitativní forma pozorování a metoda interview, 

tak i kvantitativní výzkumnou formou dotazování. Podrobný popis (viz kapitola: 4.2 Použité 

metody). Přístup do terénu se domlouval velice snadno. Autorka zde působila jako interní 

pracovník na pozici project assistent organizující Jizerskou 50 v rámci povinné školní praxe. 

A zároveň se přihlásila jako každý rok do dobrovolnického programu na pozici dobrovolník 

koordinátor. Pozorování v terénu, které probíhalo, od 13.2 do 18.2 2018 bylo zajištěno mou 

povinností být na akci po celou dobu organizace akce v Bedřichově. Pozorování probíhala  

od začátku ranního nástupu dobrovolníků na své pozice po poslední večerní pozici. Časové 

rozmezí pozorovaní se pohybovalo kolem 6hodiny ranní až po 20:00 večerní v terénu 

na stadionu v Bedřichove. Data, která autorka získala z pozorování, byla použita k vhodnému 

porovnání s ostatními metodami. Získání kvalitních odpovědí, z vedeného dialogu, který 

probíhal s hlavním koordinátorem díky dlouholeté spolupráci, bylo velice snadné a přínosné. 

Schůzka a vedené interview s koordinátorem proběhlo před akcí v Liberecké kavárně. Kde 

autorka získala všechna potřebná data, která byla kvalitní a přínosná pro výsledné zhodnocení 

této práce. Elektronické dotazníkové šetření nemělo až takovou úspěšnost, v návratnosti jako 

předešlé metody. Distribuce dotazníků probíhala od března do května.  Přístup ke vzorkům 

měla autorka díky školní praxi ve firmě zastřešující dobrovolnický program. Oslovení 

respondentů proběhlo přímo osobně na akci a pak následně formou emailu. K dotazníku byl 

připraven doprovodný dopis, který, říkal, o čem je projekt, kdo ho provádí, co se bude dít  

se získanými daty, anonymitu, instrukce pro vyplnění dotazníku a možnost zájemcům zaslat 

výsledky výzkumu. Kvalita dat byla dostačující a přínosná pro tento výzkum. I když 

návratnost nebyla 100 %, ale pouze ze 120 oslovených respondentů odpovědělo  

51 dobrovolníků i přesto jsou tato data kvalitní a využitelná k vyhodnocení spokojenosti 

dobrovolníků s dobrovolnickým programem.  
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5. VÝSLEDKY HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI 

DOBROVOLNÍKŮ S DOBROVOLNICKÝM PROGRAMEM 

NA JIZERSKÉ 50 2018 

Interpretace výzkumu vychází nejen z realizovaného výzkumu, ale z hodnocení utříděných 

předešlých literárních poznatků. Forma závěrečné zprávy není jasně strukturována,  

ale je třeba se držet několika doporučení. Prezentace výsledků je možné zpracovat do grafické 

podoby, tabulek nebo písemné prezentace. Při větším množství dat Kozel a kol. (2011) 

doporučuje využít grafického vyobrazení. Závěrečná prezentace výzkumu není jen 

zhodnocení, ale měla by obsahovat vysvětlení zkoumaného jevu. Výsledky výzkumu by měly 

být zobecněny a měli by sloužit k formulaci návrhů a doporučení pro praxi. 

V této kapitole autorka uvádí jednotlivé výsledky výzkumu. První část se zabývá 

kvalitativním výzkumem metodou pozorování. V druhé části autorka popisuje výsledek 

kvalitativního výzkumu metodou interview. Ve třetí části je popsán kvantitativní výzkum 

dotazníkového šetření spolu s výsledky, vizualizací a interpretací dat.  

5.1. Kvalitativní výzkum – pozorování  

V první části se autorka zabývala kvalitativním výzkumem metodou pozorování. 

Zde je zobrazena tabulka s počtem dní trvání dobrovolnického programu a jeho každodenním 

zhodnocením. Z výsledků vyplynulo, že pracovní atmosféra dosáhla nejlepšího hodnocení 1. 

Dále dle kriterií bylo velmi dobře zhodnoceno zázemí, vystupování koordinátorů a organizace 

dobrovolníků. Číslem 3 bylo hodnoceno občerstvení. Číslo 4, jako dostačující hodnocení 

obdržela doprava. Tedy celkové zhodnocení spokojenosti dobrovolníků po dobu 6 dnů  

v Bedřichově vyšlo dle použité metody na 2. (viz Příloha č. 1: Ukázka záznamového archu  

z pozorování). Celkové výsledky z pozorování jsou zorbrazeny v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1: Posuzovací škála 

nedostačující dostačující dobře chvalitebně výborně

NEJMÉNĚ VÝSTIŽNÉ 5 4 3 2 1

Dny Občerstvení Doprava Zázemí
Vystupování 

koordinátorů

Pracovní 

atmosféra

Organizace 

dobrovolníků

Celkové zhodnocení 

spokojenosti 

dobrovolníků

Zahájení - 13.2.2018 1 3 3 1 1 1 1

14.2.2018 1 3 3 1 1 1 1

15.2.2018 1 4 3 1 1 1 1

16.2.2018 3 5 1 3 1 1 3

17.2.2018 5 5 1 3 2 2 3

Konec - 18.2.2018 5 5 1 3 2 3 1

Celkem : 16 25 12 12 8 9 10

Průměr:
3 4 2 2 1 2 2

ZÁZNAMOVÝ ARCH ( KVALITATIVNÍ VÝZKUM - METODA POZOROVÁNÍ)

HODNOTÍCÍ NUMERICKÁ POSUZOVACÍ ŠKÁLA

NEJVÍCE VÝSTIŽNÉ

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.2. Kvalitativní výzkum – interview 

Kompletní záznam z vedeného interview (viz Příloha č. 2: Interview s hlavním 

koordinátorem). Shrnutí vedeného dialogu s hlavním koordinátorem přinesla autorce tyto 

informace. Plánování dobrovolnického programu zabere 5 až 6 měsíců práce. Dobrovolnický 

program zpracovává sám hlavní koordinátor a v průběhu příprav vypomáhá kolem 10 lidí. 

Program se skládá z pěti úrovní. První je pořadatel a zřizovatel dobrovolnického programu. 

Druhou úroveň zastupuje hlavní koordinátor, který všechno zastřešuje. Do třetí úrovně spadají 

4 koordinátoři, kteří mají na starosti 3–4 pozice. Čtvrtá úroveň jsou vedoucí sekcí, kteří mají 

na starosti několik dobrovolníků v dané pozici. Pátá nejpočetnější a nejdůležitější úroveň jsou 

samotní dobrovolníci.  

Hlavní koordinátor se neinspiruje žádnou literaturou. Čerpá pouze ze svých letitých 

zkušeností a využívá rad kolegů a přátel na stejné pozici z různých akcí. Pro kvalitní 

dobrovolnický program je zapotřebí hladký průběh celé akce, a především dobrovolnická 

spokojenost. Hlavní koordinátor prozradil, že cílí na spokojenost tím, že naslouchá 

dobrovolníkům, co se jim libí a nelíbí, snaží se vystupovat jako kamarád, který navozuje 

přátelskou atmosféru. Má zkušenost s tím, že se pak dobrovolníci opět přihlásí na další ročník.  

Aby bylo co zlepšovat, je zapotřebí mít od dobrovolníků vždy zpětnou vazbu. Ta je následně 

vyhodnocena a vyplývají z ní návrhy na zlepšení. Zpětná vazba je získávána osobními dotazy 

na akci samotné a po akci se rozesílá formulář. Připomínky dobrovolníků se rozřadí do sekcí  

a podle důležitosti a závažnosti se k nim přistupuje. Pokud je návrh opodstatněný  

a lze jej uskutečnit, dělá se vše proto, aby byl v dalším ročníku realizován. Pokud se nějaký 
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návrh na zlepšení ve zpětné vazbě objevuje častěji, hlavní koordinátor se jej snaží řešit  

co nejdříve. Za dobu, co dobrovolnický program funguje, se podařilo zřídit dobrovolnické 

zázemí, které na akci chybělo. Dále dochází k neustálému zlepšovaní komunikace  

a přehlednosti mezi dobrovolnickými sekcemi.  

Dlouhodobým největším problémem na akci je doprava pro dobrovolníky. Je to způsobeno 

omezenou parkovací kapacitou. Tento problém se objevuje již několik let a je tak největším 

ztížením pro naše dobrovolníky. Dalším stěžením bodem je občerstvení pro dobrovolníky 

v průběhu závodu, kdy se jedná o monotónnost jídla, které je po dobu 3 dnů stejné. 

Péče o dobrovolníky je velice důležitá. Vždy se snaží přijít s nějakou novinkou  

a překvapením, která každý rok dobrovolníky mile potěší. Osobní a přátelský přístup  

ke každému dobrovolníkovi v průběhu celého roku. Snaha být jejich kamarádem i rádcem, 

když o něco žádají. Nejdůležitější je poděkování za jejich nadšení a práci,  

která je nedocenitelná. Ať se jedná o setkání před akcí, teambuilding, odměny za jejich 

spolupráci, osobní poděkování od pořadatelů, závodníků i veřejně známých osobností. 

Vhodným bonusem bývají skupinové fotky na památku, certifikáty anebo i přání k svátku 

či k narozeninám. Vrcholným ukončením bývá párty pro dobrovolníky, kde dochází 

k celkovému zhodnocení akce a možnosti získání zpětné vazby. Dobrovolnický program  

na Jizerské 50 má obrovský vliv. Obecně vzato, se dá tvrdit, že bez dobrovolníků by se akce 

nemohla konat na takové úrovni, jako se pohybuje teď. Na místě se o organizaci závodu stará 

přibližně 500 lidí a z toho je až 150 dobrovolníků. Cílem je mít stále se vracející spokojené 

dobrovolníky, kteří závodníkům poskytnou perfektní servis.  

Z provedeného interview vyplynulo velice kladné hodnocení přístupu k přípravě  

a organizaci dobrovolnického programu. Koordinátoři dělají maximum pro spokojenost svých 

dobrovolníků a nic nenechávají náhodě. Velkou úlohu hraje samotná péče o dobrovolníky, 

která jak vyplynula z dialogu, je velice rozsáhlá a perfektně promyšlená. Další hodnoticí 

faktory ohledně zázemí, vystupování koordinátorů a pracovní atmosféře dopadly v dialogu 

velmi pozitivně.  

Negativní ohlasy se potvrdily o dopravě dobrovolníků na akci v brzkých hodinách a z akce 

v pozdních hodinách, kdy dopravní podnik nemůže poskytnout další linky. Hodnocení 

občerstvení se pohybuje na pomezí spokojenosti a nespokojenosti. Dobrovolníci, kteří 

nastupují na své pozice již od úterý, mají až do čtvrtka plnohodnotné stravování v restauracích 

s organizátory závodu. Zde je spokojenost s jídlem maximální. Dobrovolníci, kteří mají 
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pozice pátek až neděle, se stravují jako závodníci a ostatní organizátoři pomocí stravenek 

v provizorní jídelně. Zde vzniká nespokojenost spojená s výrokem o monotónnosti jídel,  

kde cateringová služba po dobu tří dnů nabízí tři druhy jídla.  

5.3. Kvantitativní výzkum – dotazníkové šetření, vizualizace a interpretace 

dat  

V souhrnném přehledu z elektronického dotazníkového šetření otevřelo dotazník  

134 respondentů. Plánovaný počet oslovených dobrovolníků bylo 120. Z toho finální celkové 

odpovědi byly od 51 dobrovolníků. Dotazník opustilo 22 respondentů a 7 respondentů bylo 

diskvalifikováno. Celková návratnost dotazníků je 38 %. Průměrný čas vyplňovaného 

dotazníku byl vypočítán na 15 minut 30 sekund. Všech 51 odpovědí poskytlo dostačující 

informace. I tento nízký vzorek nám umožnil pracovat s dostatkem potřebných dat, díky 

kterým autorka mohla analyzovat celkovou spokojenost dobrovolníků s dobrovolnickým 

programem a navrhnout případné opatření na zlepšení. 

Dotazník se skládá z 25 otázek strukturovaných do 7 tematických oblastí. První otázky  

se týkají účasti v programu, pohlaví a věku. Dále pak navazují další tematické oblasti. 

Celková spokojenost, propagace dobrovolnického programu, péče o dobrovolníky, řízení, 

hodnocení a oceňování. Následně navazují další doplňující otázky týkající  

se dobrovolnického programu.  

V dotazníku autorka shledává za zcela podstatné vyjádření celkové spokojenosti dobrovolníků 

s možností vyjádřit svůj názor k tomu, co by měli organizátoři vylepšit, aby byli dobrovolníci 

spokojenější s programem Jizerská 50, tedy zpětná vazba, co se povedlo, co ne a co 

doporučují organizátorům pro příští ročník programu.  

Vzorek respondentů je složený z dobrovolníků, kteří se zúčastnili dobrovolnického programu 

na Jizerské 50. Sběr dat probíhal způsobem vybraných dobrovolníků, kteří se účastnili 

dobrovolnického programu v roce 2017 až 2018. U otázky č. 1: Zúčastnil/a jste  

se dobrovolnického programu Jizerská 50? Pokud se respondent nezúčastnil 

dobrovolnického programu, tato otázka ho vyloučila a nepokračoval dál. V dotazníku bylo 

diskvalifikováno 7 respondentů. Otázka č. 2: Pohlaví. Z výsledků vyplývá, že z celkových 

51 respondentů, kteří odpověděli, bylo 47 % žen a 53 % mužů. 
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Otázka č. 3: Věk dobrovolníků se pohyboval v rozmezí 26–30 let, což odpovídá většinou 

studentům a absolventům vysokých škol. Dále v pořadí od největšího zastoupení po nejmenší 

následují věkové hranice, které mají stejnou hodnotu. Po 14 % se pohybovali respondenti  

ve věkových skupinách 16–20let, 21–25 let a více jak 60 let. Nejmenší vzorek představují 2 % 

ve věku 46–50 let. Podrobnější grafické znázornění zobrazuje obrázek č. 2. 

 

Obrázek 2: Graf – Věk respondentů, kteří odpověděli na dotazní 

 

Zdroj: Click4survey 

 

Otázka č. 4: Jak jste byl spokojen/a s dobrovolnickým programem Jizerská 50? 

Hodnocení výsledků: Na intervalové škále 1 a ž 10 od zcela nespokojen/a až naprosto 

spokojen/a se ukázala 27% shoda na škále 9 a 10. Druhou příčku obsadila s 25 % pozitivního 

ohlasu číslo 8 a pro hodnotící číslo 7, se rozhodlo 7 dobrovolníků, což vyjadřuje 14 % 

celkovou spokojenost. Jeden dobrovolník odpověděl, že byl zcela nespokojen. Z celkové 

spokojenosti můžeme vyvodit výsledek, že dobrovolníci s programem jsou spíše spokojeni. 
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Obrázek 3: Graf – Jak jste byl spokojen/a s dobrovolnickým programem Jizerská 50? 

 

Zdroj: Click4survey 

 

Otázka č. 5: Jak byste ohodnotil/a propagaci dobrovolnického programu? 

Hodnocení výsledků: Tuto otázku vyhodnocujeme pomocí Likerovy škály, díky které bylo 

zjištěno vyjádření respondentů. Ve 45 % což je 23 odpovědí, které potvrdili velkou 

spokojenost s propagací programu. Na druhém místě se vyjádřilo 19 dobrovolníků,  

kde souhlasili s výrokem spokojenosti. Posledních 9 odpovědí tvoří 18 % část přiklánějícího 

se k výroku ani spokojen, ani nespokojen. Hlavním důvodem dobré propagace, je výborná  

a včasná informovanost o dobrovolnickém náboru na Jizerskou 50. Je viditelná jak  

na internetu sociálních sítí, v tisku ale také individuální oslovení dobrovolníka emailem.  

 

 



40 

 

Obrázek 4: Graf – Jak byste ohodnotil/a propagaci dobrovolnického programu? 

Zdroj: Click4survey 

Otázka č. 6: Do jaké míry jsi spokojen s péčí, která Tobě jako dobrovolníkovi byla 

poskytnuta?  

Cílem této otázky bylo zjistit míru spokojenosti s péčí o dobrovolníka v konkrétních 

oblastech. Respondenti opět hodnotili dle Likertovy škály na stupnici velmi spokojen, spíše 

spokojen, spíše nespokojen a velmi nespokojen. Z obrázku č. 5 vyplývá míra spokojenosti, 

resp. nespokojenosti, kterou dotazovaní vyjádřili k jednotlivým oblastem. 

Hodnocení výsledků: S úvodním uvítáním bylo velmi spokojeno 67 % respondentů. Dalších 

31 % bylo spíše spokojeno a pouhé 2 % zvolila odpověď spíše nespokojen. Velmi nespokojen 

nebyl nikdo z dotazovaných. Důvodem velké spokojenosti s úvodním uvítáním, je velmi 

pohotový a profesionální přístup koordinátora, který osobně oslovuje každého dobrovolníka 

s děkovným emailem a podrobnými instrukcemi.  

Informační schůzku ohodnotilo 59 % dotazovaných za jako velmi spokojen. 39 % 

dotazovaných se o ní vyjádřilo jako spíše spokojen a pouhé 2 % byla spíše nespokojena. 

Velmi nespokojen nebyl nikdo z dotazovaných. Můžeme potvrdit, že pořádání informačních 

schůzek před akcí má smysl, a dobrovolníci je oceňují velmi pozitivně. Dochází zde 
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k prvnímu kontaktu mezi dobrovolníkem a koordinátorem. Sdělují se potřebné informace, 

prezentuje se dobrovolnický program, historie závodu Jizerské 50, rozdává se dobrovolnický 

průvodce a dobrovolníci sedí v krásném kongresovém sálu Pytloun Grand Hotel, kde mimo 

jiné mají k dispozici raut s občerstvením. 

Školení od koordinátorů získalo na škále velmi spokojen 47 %. 45 % respondentů se 

přiklánělo ke škále k možnosti spíše spokojen a 8 % odpovědí potvrdilo spíše nespokojen. 

Velmi nespokojen nebyl nikdo z dotazovaných. Celkovým hodnocením s více než 80 % 

spokojeností od respondentů, můžeme potvrdit, že koordinátoři plní své úlohy na školení  

na vysoké úrovni.  

Poslední oblastí tedy kompletním servisem, který je poskytován dobrovolníkům, do kterého 

mimo jiné spadají, i všechny předešlé ohodnocené oblasti je výsledek s mírou spokojenosti 

velmi pozitivní. 43 % (velmi spokojen) a 51 % (spíše spokojen) respondentů tedy celkové  

94 % je spokojeno s kompletním servisem, který je poskytován dobrovolníkům. Pouhých 6 % 

servis hodnotí jako spíše nespokojen. To může být způsobeno nespokojeností v dopravě, 

občerstvení atp. vyhodnocení viz otázky níže. Velmi nespokojen nebyl nikdo z dotazovaných. 

Obrázek 5: Graf – Spokojenost s péčí v určitých oblastech 

 

Zdroj: Click4survey 
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Otázka č. 7: Účastnil/a ses před akcí informační schůzky v Pytloun Grand Hotel?  

Tato otázka nebyla povinná. V tomto vyhodnocení bylo získáno (51 odpovědí). 69 % 

respondentů se zúčastnilo informační schůzky před akcí a pouhých 31 % se nezúčastnilo. 

Neúčast na informační schůzce byla vždy odůvodněna velkou vzdáleností k místu konání.  

Otázka č. 8: Co Tě nejvíce zaujalo na první informační schůzce? 

Tato otázka zjišťovala, zaujetí dobrovolníků na první informační schůzce. Získaná data 

zobrazuje tabulka č. 2, kde dobrovolníci seřadili pořadí od nejzajímavějšího (1) 

po méně zajímavé (8). Výsledná tabulka č. 2 ukazuje preferované pořadí.  

Tabulka 2: Informační schůzka 

Tvrzení Preferované pořadí

Prezentace 1

Organizační tým  2

Zájem, zaujetí ze strany organizátorů 3

Příručka pro dobrovolníky 4

Koordinátoři 5

Místo 6

Občerstvení 7

Zasedací pořádek 8  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 9: Jak byste ohodnotil/a informační servis před akcí?  

Tato otázka zjišťovala spokojenost s informačním servisem před akcí. Respondenti hodnotili 

otázku pomocí hodnotící smajlíkové škály 1 až 5. Od velmi spokojen(a) po velmi 

nespokojen(a). Z uvedeného obrázku č. 6 vyplývá, že 39 % (20) respondentů se přiklánělo 

k odpovědi – velmi spokojen(a). Vetší míru odpovědí zaznamenala stupnice č. 2 – 

spokojen(a) s 53 % vyjádření (27 odpovědí). Pouhých 8 % respondentů (4 odpovědi) zvolilo 

stupnici č. 3 – ani spokojen(a), ani nespokojen(a). Nespokojen a velmi nespokojen nebyl 

nikdo z dotazovaných. Z dosažených výsledků můžeme potvrdit velkou spokojenost 

s poskytnutými informacemi dobrovolníkům před akcí. 
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Obrázek 6: Graf – Informační servis před akcí Informační servis před akcí 

Zdroj: Click4survey 

Otázka č. 10: Jak byste hodnotil/a komunikaci koordinátorů v průběhu akce?  

Tato otázka zjišťovala spokojenost s komunikací koordinátorů v průběhu akce. Respondenti 

hodnotili otázku pomocí hodnotící smajlíkové škály 1 až 5. Od velmi spokojen(a) po velmi 

nespokojen(a). Z uvedeného obrázku č. 7 vyplývá, že 43 % (22) respondentů se přiklánělo 

k odpovědi – velmi spokojen(a). Stejnou míru odpovědí zaznamenala stupnice  

č. 2 – spokojen(a) s 43 % (22 odpověďmi). Pouhých 14 % (7) respondentů zvolilo stupnici  

č. 3 – ani spokojen(a), ani nespokojen(a). Nespokojen a velmi nespokojen nebyl nikdo 

z dotazovaných. Z dosažených výsledků můžeme potvrdit velkou spokojenost s komunikací 

koordinátorů v průběhu akce. 
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Obrázek 7: Graf – Komunikace koordinátorů v průběhu akce 

Zdroj: Click4survey 

Otázka č. 11: Dělal/a jsi na pozici, která ti byla přiřazena koordinátorem? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda byl koordinátor schopný zajistit pozici, kterou slíbil 

dobrovolníkovi. Výsledky ukázaly, že 90 % (46) zvolilo odpověď ano. Menší část 10 %  

(5 dotazovaných) uvedla, že ne.  

Výsledek hodnocení: Tento výsledek autorka shledala jako výborný, neboť koordinátoři 

dokázali správně přiřadit pozice dle přání dobrovolníků.  

Otázka č. 12: Proč jsi nezůstal/a na pozici, která ti byla předem stanovena? 

Otázka navazující na předešlou otázku. Ti respondenti, kteří odpověděli, že nezůstali  

na pozici, která jim byla přiřazena, zde měli možnost zvolit důvod, proč dělali něco jiného.  

Na výběr měli pět situací (krizová situace, někdo jiný potřeboval pomoci, pozice byla 

nepotřebná, pozice se mi nezamlouvala, dle potřeby koordinátorů jsem pozice měnil/a). 

Výsledek vyhodnocení: Jeden respondent odpověděl, že někdo jiný potřeboval pomoci.  

A zbylí čtyři respondenti uvedli důvod: dle potřeby koordinátorů jsem pozici měnil/a.  
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Otázka č. 13: Co se podle tebe v dobrovolnickém programu nejvíce povedlo a mělo 

úspěch? 

Tato otázka byla otevřená. Respondenti zde měli možnost uvést své komentáře ohledně 

úspěchu v dobrovolnickém programu Jizerská 50.  

Výsledek vyhodnocení: Nejčastější zmiňovanou oblastí byla vynikající atmosféra v průběhu 

celé akce. Velký počet respondentu považuje za úspěch vytvoření zázemí pro dobrovolníky  

a samozřejmě perfektní celkovou organizaci programu. Kompletní odpovědi 

(viz Příloha č. 4 – Seznam komentářů otevřené otázky č. 13). 

Otázka č. 14: Co se naopak nepovedlo v dobrovolnickém programu, z čeho jste byli 

zklamaní? 

Tato otázka byla otevřená. Respondenti zde měli možnost uvést své komentáře ohledně 

neúspěchů a zklamání v dobrovolnickém programu Jizerská 50.  

Výsledek vyhodnocení: Jednoznačně nejčastější oblastí kritiky se stala doprava, kdy se téměř 

polovina respondentů vyjádřila k této záležitosti negativně. Další okruhy zklamání se týkaly 

především občerstvení a jeho monotónnosti. Dobrovolníci dále uvedli připomínky k chování 

koordinátorů ve stresu. V příloze č. 5 jsou k zhlédnutí všechny uvedené komentáře  

od respondentů.  

Ukázka některých komentářů: 

 „Koordinátoři ve stresu by se mohli chovat příjemněji.“ 

 „Doprava – převážně zpět do Liberce večer.“ 

 „Doprava ve večerních hodinách z akce.“ 

 „Doprava, jídlo.“ 

 „Monotónnost jídla.“ 

Hodnocení výsledků: Je žádoucí, aby doprava v brzkých a pozdních večerních hodinách byla 

pro dobrovolníky na příští ročník zajištěna. Veškeré připomínky byly zpracovány a na jejich 

základě vytvořeny návrhy pro zvýšení spokojenosti dobrovolníků.  
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Otázka č. 15: Jak hodnotíte pracovní atmosféru v dobrovolnickém programu? 

(5 – velmi spokojen/a, 1 – velmi nespokojen/a)  

Cílem této otázky bylo zjistit spokojenost dobrovolníků s pracovní atmosférou, která panovala 

po dobu trvání akce. Respondenti hodnotili na číselné stupnici od nejhoršího (1) po nejlepší 

(5). 

Výsledná data vyjadřuje obrázek č.8, kde 61 % (31) odpovědí potvrzuje velkou spokojenost  

s pracovní atmosféru. Číslo 4 na stupnici zvolilo 31 % (16) respondentů a pouhých 8 % (4) 

odpovědi bylo zaznamenáno na stupnici 3. Nikdo z respondentů neohodnotil pracovní 

atmosféru za velmi špatnou.  

 

Obrázek 8: Graf – Jak hodnotíte pracovní atmosféru v dobrovolnickém programu? 

Zdroj: Click4survey 
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Otázka č. 16: Jak hodnotíte vedení dobrovolnického programu? 

(5 – velmi spokojen/a, 1 – velmi nespokojen/a)  

Cílem této otázky bylo zjistit spokojenost dobrovolníků s vedením dobrovolnického 

programu. Respondenti hodnotili dle číselné stupnice od nejhoršího (1) po nejlepší (5). 

Výsledná data vyjadřuje obrázek č. 9, kde 43 % (22) odpovědí potvrzuje spokojenost s vedení 

dobrovolnického programu. Číslo 4 na stupnici zvolilo také 43 % (22) respondentů a pouhých 

12 % (6) zhodnotilo vedení dobrovolnického programu na stupnici jako 3. Jeden respondent 

zvolil číslo 2 na stupnici znázorňující nespokojenost s vedeným programem. Nikdo 

z respondentů neohodnotil vedení jako velmi špatné.  

Obrázek 9: Graf – Jak hodnotíte vedení dobrovolnického programu? 

Zdroj: Click4survey 

Otázka č. 17: Do jaké míry jste spokojen/a s dobrovolnickým programem Jizerská 50? 

Cílem této otázky bylo zjistit míru spokojenosti s jednotlivými oblastmi, které jsou součástí 

dobrovolnického programu. Respondenti opět hodnotili dle Likertovy škály. Na stupnici 

vyjádřili míru své spokojenosti, resp. nespokojenosti k jednotlivým oblastem. Výsledná data 

vyjadřuje (obrázek č. 9). 
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Tvrzení: Občerstvení 

Přibližně polovina – 51 % respondentů se shodla, že jsou spíše spokojeni s poskytnutým 

občerstvením na akci a ohodnotili ji č. 2. Hodnotou č. 1 (velmi spokojen) označilo 31 % 

respondentů. Pouze část 18 % dotazovaných bylo spíše nespokojen/a a tvrzení  

ohodnotili č. 3. Ze získaných dat lze tvrdit, že občerstvení v dobrovolnickém programu  

je zcela vyhovující a dostačující.  

Tvrzení: Zázemí 

Ve výsledku 45 % respondentů hodnotilo zázemí č. 1 (velmi spokojen) a další 49 % 

dobrovolníků č. 2 (spíše spokojen). Pouhých 6 % z 51 celkových odpovědí bylo spíše 

nespokojeno. Celkově lze toto tvrzení o spokojenosti se zázemím potvrdit.  

Tvrzení: Ubytování 

Dobrovolníci ohodnotili toto tvrzení nejčastěji č. 1 (velmi spokojen) v poměru 51 %.  

Spíše spokojeno bylo 39 %. Pouhá 4 % byla (spíše nespokojena). Velmi záporně ohodnotilo 

toto tvrzení 6 % dotazovaných a to stupnicí č. 4 (velmi nespokojen). Vzhledem k získaným 

výsledkům lze tvrdit, že většina dobrovolníků byla spokojena s ubytováním.  

Tvrzení: Pozice 

Ze získaných dat vyplynulo, že spokojenost s pozicemi se stala nejlépe hodnocenou oblastí. 

Až 98 % ohodnotilo toto tvrzení č. 1 (velmi spokojen) a č. 2 (spíše spokojen). Pouze 2 % 

dotazovaných uvedla č. 3 (spíše nespokojen). Závěrem, lze konstatovat, že dotazovaní  

se přikláněli k extrémní hodnotě velmi spokojeni.  

Tvrzení: Odměny 

Z dat vyplynulo, že 49 % a 45 % dotazovaných ohodnotilo toho tvrzení stupnicí č. 1 a 2. 

Pouhých 6 % respondentů nebylo spokojeno s odměnami. Z výsledných dat lze usoudit, 

že dobrovolníci byli spokojeni s odměnami.  

Tvrzení: Hodnocení vedení dobrovolnického programu jako celku 

57 % respondentů uvedlo stupnici č. 1 (velmi spokojeni), stupnici č. 2 (spíše spokojen) zvolilo 

39 % respondentů. Nepatrné 4 % zvolila odpověď na stupnici č. 3 (spíše nespokojeni). 
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Závěrem lze konstatovat, že dobrovolníci byli spokojeni s vedením dobrovolnického 

programu jako celku.  

Tvrzení: Výsledné informace poskytnuté dobrovolníkům 

Ve výsledku 51 % respondentů hodnotilo poskytnuté informace č. 1 (velmi spokojen). 

Dalších 41 % se také přiklánělo k pozitivní stupnici č. 2 (spíše spokojen). Pouhých 8 % 

respondentů zvolilo stupnici č. 3 (spíše nespokojeni). Celkově lze toto tvrzení vyhodnotit  

za velmi dobré ze strany spokojenosti respondentů.  

Obrázek 10: Graf – Do jaké míry jste spokojen/a s dobrovolnickým programem 

Jizerská 50?  

 

Zdroj: Click4survey 
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Otázka č. 18: Jak jsi byl/a spokojen/a se zveřejněním úspěchu dobrovolníků  

a poděkováním? 

(1 – Velmi spokojen, 2 – Spíše spokojen, 3 – Spíše nespokojen, 4 – Velmi nespokojen) 

Cílem této otázky bylo zjistit spokojenost dobrovolníků se zveřejněným a poděkováním za 

jejich práci. Respondenti hodnotili dle slovní stupnice od spokojenosti po nespokojenost. 

Výsledná data vyjadřuje tabulka č. 3 a obrázek č. 11.  

Tabulka 3: Poděkování dobrovolníkům 

Tvrzení Průměrná známka Modus Medián Rozptyl
Směrodatná 

odchylka
Šikmost Špičatost

Veřejné poděkovaní moderátorem přímo 

na akci
1 1 1 0

Společné foto z akce 1,25 1 1 0,26 0,51 1,93 5,88

Certifikát 1,14 1 1 0,19 0,44 3,18 12,34

Zhodnocení dobrovolnického programu 

(dobrovolnická párty)
1,21 1 1 0,17 0,41 1,39 2,94

Osobní poděkování od koordinátorů 1,07 1 1 0,07 0,26 3,33 12,08

Osobní poděkování od závodníků 1,29 1 1 0,2 0,45 0,95 1,9

Osobní poděkování od pořadatelů akce 1,46 1 1 0,53 0,73 1,77 6,05  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 11: Graf – Poděkování dobrovolníkům 

Zdroj: Click4survey 

 

Tvrzení: Veřejné poděkování moderátorem přímo na akci 

Výsledky ukázaly, že 55 % respondentů bylo velmi spokojeno s veřejným poděkováním 

přímo na akci. Což ukazuje i statistický ukazatel modus. Za hodnotu č. 2 ji označilo 33 % 

dotazovaných. 12 % je opačného názoru a s poděkováním nejsou spokojeni. Ze získaných 

výsledků lze konstatovat, že velká většina dotázaných byla o veřejným ohodnocením 

spokojená  
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Tvrzení: Společné foto z akce 

Z dat vyplynulo, že 55 % respondentů ohodnotilo toto tvrzení pozitivně č. 1(velmi spokojen). 

Další respondenti (37 %) uvedli č. 2 (spíše spokojen) a 8 % uvedlo, že nebylo spokojeno 

s pořízením společné fotografie. 

Tvrzení: Certifikát 

I v tomto případě se nejčastějším hodnocením stalo č. 1 (velmi spokojen) s 67 %. 31 % 

obdrželo č. 2 (spíše spokojen) a nejmenší podíl byl vyjádřen 2 % (spíše nespokojen). 

Průměrná známka hodnocení certifikátu se umístila v porovnání s ostatními proměnými 

na třetím místě 1,14 (viz. Tabulka č. 3).  

Tvrzení: Zhodnocení dobrovolnického programu (dobrovolnická párty) 

Z celkového počtu 51 respondentů zvolilo č. 1 (velmi spokojen) 57 %. Dalších 39 % bylo 

spíše spokojeno. Pouhé 4 % vyjádřili nespokojenost. Závěrem lze tvrdit, že většina 

dotazovaných se přikláněla k spokojenosti s dobrovolnickou párty. Průměrná známka 

hodnocení párty se umístila v porovnání s ostatními proměnnými na čtvrtém místě. 

Tvrzení: Osobní poděkování koordinátorů 

Modus a medián byl vypočítán v obou případech na hodnotu 1. Ze získaných dat vyplynulo, 

že 75 % respondentů ohodnotilo č. 1 (velmi spokojen) a zbylých 25 % zvolili č. 2. (spíše 

spokojen). Závěrem lze říct, že dotazovaní se přikláněli k pozitivním extremním hodnotám. 

Druhou příčku v průměrné známce 1,07 obdrželo toto tvrzení. 

Tvrzení: Osobní poděkování Závodníků 

I v tomto tvrzení převláda hodnota č. 1 (velmi spokojen) v poměru 59 % odpovědí. Část 33 % 

zvolila č. 2 (spíše spokojen) a 8 % menšina respondentů nebyla spokojena s poděkováním  

a odezvou závodníků. Osobní poděkování obdrželo poslední příčku v průměrné známce 1,29. 

Modus a medián byl vypočítán na hodnotu 1. 

Tvrzení: Osobní poděkování pořadatelů akce 

Toto tvrzení dle výsledných dat, dosáhlo nejhorší průměrnou známku 1,46. 45 % respondentů 

bylo velmi spokojeno. Druhá část dotazovaných ohodnotila č. 2 (spíše spokojen) 43 %. Pro 
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stupnici č. 3 se rozhodla 4 % respondentu. A nejhorší hodnocení č. 4 (velmi nespokojen) 

označilo 8 % dotazovaných. 

Hodnocení výsledků: Nejlepších hodnot dosáhlo veřejné poděkování moderátorem přímo  

na události. Je to velká pochvala, kterou slyší nejen dobrovolníci, ale i dalších tisíce účastníků 

na akci Jizerská 50, proto si tohoto poděkování dobrovolníci nejvíce váží. Toto tvrzení  

je podloženo i daty z provedeného pozorování a interview. Naopak nejhůře byla ohodnocena 

spokojenost s osobním poděkováním od závodníků, ale také od pořadatelů akce. Kde většinou 

ze strany organizátorů a závodníků není brán ohled na jejich důležitost na akci.  

Otázka č. 19: Jaké odměny byste uvítal/a v příštím dobrovolnickém programu Jizerská 

50 2019? 

V této otázce respondenti určovali pořadí odměn, které by v příštím dobrovolnickém 

programu rádi uvítali. Nejvíce preferencí obdržely rukavice. Je zcela zřejmé, že tuto odměnu 

dobrovolníci velice přivítají, a to z důvodu zimní sportovní akce probíhající přímo venku 

v terénu. S tímto úzce souvisí i druhá nejvíce volená odměna, a to je termoska, která v mnoha 

chvílích, může zmrzlého dobrovolníka zahřát. Třetí příčku obdržela čepice, tato odměna je 

každým rokem stejná. Nejen, že je z kvalitního teplého materiálu, ale také slouží k rozeznání 

dobrovolníků přímo na akci. Další pořadí zobrazuje tabulka č. 4. Výsledky této otázky 

poslouží koordinátorovi při přípravě odměn pro dobrovolníky.  

Tabulka 4: Odměny 

Odměny Preferované pořadí

Rukavice 1

Termoska  2

Čepice 3

Tričko (bavlna) 4

Tričko (sport) 5

Vstupenky, poukazy a slevy 6

Čelenka 7

Šála 8

Ponožky 9

Brýle sluneční 10

Jelení lůj 11  

Zdroj: Vlastní zdroj 
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Otázka č. 20: Co Vás láká na dobrovolnickém programu Jizerská 50?  

Cílem této otázky bylo zjistit, co láká dobrovolníky k účasti na dobrovolnickém programu. 

Získaná data zobrazuje tabulka č. 5, kde dobrovolníci udělili význam od nejdůležitějšího  

po méně důležité. Výsledná tabulka č. 5 ukazuje preferované pořadí.  

Tabulka 5: Co láká dobrovolníky zúčastnit se dobrovolnického programu? 

Pořadí Tvrzení Skoré

1. Zajímavá a smysluplná práce 506

2. Láska ke sportu 402

3. Pracovní a mezilidské vztahy 393

4.
Práce na akci, která je úspěšná

368

5.
Výhody pro dobrovolníky ( přístup do 

zákulisí, setkání se závodníky,...)
295

6. Možnost učit se nové věci 283

Koordinátoři, kteří umí řídit a vést 229

Pracovní prostředí 229

9. Odměny 192

10. Možnost kariérního rozvoje 163

11. Vyplnění volného času 150

12. Přímý nadřízený 112

7. - 8.

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 21: Nyní prosím ohodnoťte, jak jste Vy osobně v jednotlivých parametrech 

spokojen/a. 

Respondenti hodnotí na škále 1 až 10, kde 1 znamená zcela nespokojen a 10 naprosto 

spokojen. Respondenti osobně ohodnotili jednotlivé parametry dle jejich spokojenosti. 

Shrnuté výsledky vyjadřuje tabulka č. 6, kde výsledná otázka byla vyhodnocena pomocí 

statistických ukazatelů aritmetický průměr (průměrná známka), modus, mediánu, směrodatná 

odchylka, šikmost a špičatost.  

Modus znázorňuje nejčastěji se vyskytující hodnotu v daném souboru. Tato veličina byla 

vypočítána pro každé tvrzení zvlášť. Nejvyšší hodnota 10 byla zvolena u všech 12 tvrzení, 

což potvrzuje spokojenost se všemi parametry, které mohli dobrovolníci ohodnotit. K analýze 

výsledků bylo zapotřebí vypočítat medián, který znázorňuje prostřední hodnotu  
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při vzestupném uspořádání hodnot. Medián je odlišný od průměru a tento ukazatel slouží jako 

podklad pro výpočet dalších statistických ukazatelů.  

Směrodatná odchylka nám ukazuje, v jaké vzdálenosti jsou čísla od střední hodnoty. Z kladné 

hodnoty šikmosti se usuzuje na pozitivně zešikmené rozdělení a ze záporné na rozdělení 

zešikmené negativně. Z výsledků je tedy patrné, že šikmost ve všech případech nabývá 

záporných hodnot, což naznačuje, že respondenti měli tendenci hodnotit všechny oblasti  

čísly 8, 9 a 10. Nejvyšší negativní šikmost obdržel parametr práce na akci, která 

je úspěšná – 3,9, naopak nejnižší negativní šikmost byla zaznamenána na parametru možnost 

kariérního rozvoje hodnotou – 0,72.  

Špičatost je rovna průměru čtvrtých mocnin a odchylek hodnot proměnné od jejich průměrné 

známky dělenému čtvrtou mocninou směrodatné odchylky, to celé minus 3. Čím vyšší  

je hodnota špičatosti, tím je rozdělení špičatější. Nejvyšší hodnotu špičatosti obdržel parametr 

práce na akci, která je úspěšná s hodnotou 18,77. Naopak nejnižší hodnotu špičatosti 2,08 

obdrželo tvrzení přímý nadřízený. Podrobné procentní vyjádření je zobrazeno v tabulce č. 6.  

Tabulka 6: Ohodnocení spokojenosti v jednotlivých parametrech 

Tvrzení
Průměrná 

známka
Modus Medián Rozptyl

Směrodatná 

odchylka
Šikmost Špičatost

Zajímavá a smysluplná práce 9,14 10 10 3,77 1,94 -2,28 7,71

Práce na akci, která je úspěšná 9,25 10 10 2,97 1,72 -3,9 18,77

Láska ke sportu 9,07 10 10 3,92 1,98 -2,97 11,42

Výhody pro dobrovolníky ( přístup do 

zákulisí, setkání se závodníky,...)
8 10 6,5 7,43 2,73 -1,24 3,12

Pracovní a mezilidské vztahy
8,5 10 10 4,68 2,16 -1,48 4,27

Koordinátoři, kteří umí řídit a vést 8,43 10 7 4,82 2,19 -1,75 5,73

Možnost učit se nové věci 8,68 10 10 5 2,24 -1,72 5,78

Možnost kariérního rozvoje 8,29 10 11 7,2 2,68 -0,72 2,28

Přímý nadřízený 7,75 10 11 10,33 3,21 -0,76 2,08

Pracovní prostředí 8,63 10 11 4,23 2,06 -1,51 4,84

Odměny 7,71 10 10,5 8,35 2,89 -1,04 3

Vyplnění volného času 7,89 10 4 6,95 2,64 -1,4 4,04  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 22: Domníváte se, že dobrovolníci na Jizerské 50 přispívají velkou částí k 

úspěšnosti akce?  

V této otázce respondenti odpovídali zcela jednoznačně. Naprostá většina 98 % (50) odpovědí 

se shoduje, že dobrovolnictví na Jizerské 50 přispívá velkou částí k úspěšnosti akce. Pouhá  

2 % (1 odpověď) se domnívají, že tomu tak není.  

Otázka č. 23: Do jaké míry se cítíte být informován/a o tom, kam dobrovolnický 

program Jizerské 50 směřuje a co plánuje v budoucnu? 

 

Cílem této otázky bylo zjistit míru informovanosti dobrovolníků o budoucím plánování 

dobrovolnického programu. Respondenti opět hodnotili dle Likertovy škály. Na stupnici  

1 (naprosto neinformován) až 10 (zcela informován) vyjádřili míru své nespokojenosti resp. 

spokojenosti k informovanosti. 

Stupnici č. 10 zvolilo 25 % (13) respondentů. Ostatní respondenti volili v nejčastější míře 

čísla 5 až 9 v celkovém počtu 72 % (36) respondentů. Z tohoto výsledku můžeme tvrdit, že 

budoucí plánování a informování dobrovolníků o vývoji programu není zanedbatelné. 

Informovanost převažuje na pozitivní straně stupnice. Výsledná data znázorňuje obrázek 

č. 12.  

Obrázek č. 12: Graf – Informovanost o budoucím dobrovolnickém programu 

 

Zdroj: Click4survey 
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Otázka č. 24: Máš zájem zúčastnit se dalšího dobrovolnického programu v roce 2019? 

V této otázce respondenti odpovídali zcela jednoznačně. Naprostá většina 88 % (45 odpovědí) 

má zájem přihlásit se do dalšího dobrovolnického programu v roce 2019. Pouhých 

12 % (6 odpovědí) odpovídajících se zúčastnit nechce. 

Otázka č. 25: Doporučil/a byste dobrovolnický program na Jizerská 50 svým přátelům  

a známým?  

Respondenti zaznamenávají na hodnotící numerické posuzovací škále (určitě ne)  

1 až 10 (určitě ano). Z obrázku č. 13 je zcela patrné, že číslo 10 (určitě ano) označilo 59 % 

(30) respondentů, kteří by dobrovolnický program doporučili svým blízkým a známým. 

Zbylých 21 respondentů volilo čísla na stupnici 6 až 9. Z těchto odpovědí vyplývá tvrzení, že 

většina dobrovolníků by program doporučila. 

Obrázek 123: Graf – Doporučení programu přátelům a známým 

 

Zdroj: Click4survey 

 

 

 



58 

 

Dodatečný komentář č. 26: Zde je místo pro to, co by organizátoři měli změnit, abyste 

byl/a v dobrovolnickém programu Jizerské 50 2019 spokojenější.  

Tato otázka byla otevřená. Respondenti zde měli možnost uvést své komentáře s doporučením 

pro organizátory, co by měli pro příště vylepšit, či změnit v dobrovolnickém programu 

Jizerská 50.  

Výsledek vyhodnocení: Nejčastější zmiňovanou oblastí byla opět doprava a monotónnost 

jídla. Zajímavé vícekrát zmiňované připomínky ke zkvalitnění zázemí pro dobrovolníky  

ve smyslu věšáků na batohy, pár zamykacích skříněk a možnost přiřazení jedné wc buňky 

k dobrovolnickému zázemí. Mnoho respondentů dodalo, že bylo spokojeno a nemá 

k programu připomínky. Kompletní záznam dodatečného komentáře (viz Příloha č. 6 – 

Seznam komentářů otevřené otázky č. 26. 

 

Ukázka některých komentářů: 

 „Jak už jsem zde mnohokrát uvedla, s dobrovolnickým programem jsem byla víceméně 

spokojená. Když jsem se jej v roce 2017 účastnila poprvé a viděla jsem v cíli  

na tvářích závodníků tu obrovskou úlevu, pocity štěstí a vědomí překonání sebe sama, 

následující rok jsem se samotného závodu zúčastnila také. V sobotu jsem dávala 

medaile na JIZ 25 a v neděli jsem si sama zajela JIZ 50. Takže by se dalo říci, že být 

součástí akce ve formě dobrovolnictví mne namotivovalo být její ještě větší součástí. 

V roce 2017 nebylo moc dobře řešeno zázemí pro dobrovolníky přímo na stadionu,  

to se však v roce 2018 zlepšilo. Kromě tohoto nedostatku bych ještě zmínila záchodky 

(TOITOI), kde nebyl nikdy toaletní papír a na které si stěžovali i samotní závodníci. 

Jinak moc děkuji za skvělou akci :)“ 

 „Kvalita ubytování a doprava do místa ubytování. Dokonalejší informovanost. Větší 

výběr pro stravování.“ 

 „Spokojená jsem, bude fajn vzít feedback z poslední Jizerské 50 a zaměřit se na body 

ke zlepšení. Díky za vaši práci a vylepšování programu.“ 
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6. DOPORUČENÍ KE ZVÝŠENÍ SPOKOJENOSTI 

DOBROVOLNÍKŮ S DOBROVOLNICKÝM PROGRAMEM 

NA JIZERSKÉ 50 2019  

Na základě vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření, pozorování, interview s hlavním 

koordinátorem a vlastních poznatků načerpaných během tří let zkušeností s dobrovolníky 

navrhuji koncept prospěšný pro zlepšení spokojenosti s dobrovolnickým programem  

na Jizerské 50. Tento koncept mohou efektivně aplikovat na pořádání dalšího 

dobrovolnického programu v roce 2019 na 52. ročník Jizerské 50, ale také pro další 

dobrovolnické programy, které organizuje firma Raul, jako jsou SkiTour, Bike Prague, 

Proběhni.se a Běhej Lesy. Návrhy jsou sepsány níže do jednotlivých bodů. 

 Informovanost dobrovolníků 

Informovanost dobrovolníků je jedna z nejdůležitějších oblastí, která provází celý 

dobrovolnický program. Jedná se o informace před akci, v průběhu, ale také po akci. Zde se 

střetáváme s prvním problémem, kde dobrovolnici vyjádřili menší nespokojenost se 

zahlcením informací po přihlášení se do náboru. Masové množství emailů před začátkem akce 

způsobilo i ignoraci a nereagování některých dobrovolníků. Dobrovolníci potvrdili, že některé 

emaily už ani nečetli. V mnoha případech se spíše setkáváme s nedostatečnou mírou 

informací či s časovou prodlevou.  V tomto případě tomu bylo naopak, předčasné informace 

daleko před akcí a velké množství informací, které dobrovolníci nestačili vstřebávat.  

Doporučení: Nezahlcovat dobrovolníky stovkami emailů. Omezit počet korespondence, 

vyjádřit pouze to nejdůležitější. Správné načasování, kdy začít nejdůležitější informace 

rozesílat např. 14 dní před začátkem akce. Vytvoření uceleného dobrovolnického manuálu, 

jak ve formě elektronické, tak i papírové, který bude obsahovat veškeré informace 

pro dobrovolníky.  

 Koordinace dobrovolníků 

Koordinaci dobrovolníků má na starosti hlavní koordinátor, který určuje a přenáší 

zodpovědnost na další 4 koordinátory, kteří mají většinou na starosti 3–4 pozice. Koordinátor 

nese velkou zodpovědnost za pozice, které má na starosti. Měl by dobře znát, co obnáší daná 

pozice. Být schopný dát odpověď dobrovolníkům, kteří potřebují být informování  

komplexně – od náplně práce až po řešení vzniklých komplikací. Z výsledku pozorování  
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a dotazování se objevila mírná shoda v doporučení lépe propracovat koordinaci dobrovolníků. 

Párkrát na akci byl, zaznamenán chaos s přesunem dobrovolníků na jiné pozice,  

které ve skutečnosti nebyly vůbec potřeba. Nebo jiný koordinátor neměl přehled o jiných 

koordinátorech a jejich náplně práce a posílal dobrovolníky na špatná místa.  

Doporučení: Koordinátoři by měli fungovat jako jeden celek. Měli by znát perfektně svoje 

pozice a svoje dobrovolníky, ale také by měli být obeznámeni s pozicemi ostatních 

koordinátorů, aby při vzniklém problému či náhlé nemoci mohl jiný koordinátor převzít 

pracovní povinnosti svého kolegy. Mezi koordinátory by bylo vhodné navodit dobré přátelské 

vtahy. Školení pro koordinátory by mělo být odděleno od školení pro dobrovolníky. Správně 

informovaný koordinátor sžitý se svojí rolí ušetří čas hlavnímu koordinátorovi a samým 

dobrovolníkům, kteří jsou pak spokojeni a ocení správné fungovaní v řízení.  

 Pracovní atmosféra 

Pracovní atmosféra v dobrovolnickém programu je jednou z nejdůležitějších oblastí, která je 

vidět. Samotní dobrovolníci ji cítí na vlastní kůži. Všímají si jí nejen koordinátoři, 

organizátoři, ale i samotní závodníci. Z výsledků interview a pozorování byla pracovní 

atmosféra velice pozitivně hodnocena. Z  dotazníků u otevřené otázky vyplynuly připomínky 

k atmosféře přímo na akci. Organizátoři a někteří externí pracovníci měli připomínky 

a poznámky, které nebyly vhodné a dobrovolníky urážely.  

Doporučení: Předem před akcí dobrovolníky upozornit na možnost neadekvátního chování, 

některých jedinců. Na sportovní akci je mnoho aspektů, které navozují nepříjemné jednání 

osob ať už je to stres před závodem, nebo že sponzor chce propagovat svou firmu  

a organizátor musí všechno řídit. To vše, ale neomlouvá neslušné chování k jakémukoliv 

jedinci. Dobrá rada je si zapamatovat osobu a nahlásit nevhodné chování koordinátorovi.  

V pár případech se nám tento postup osvědčil a konflikty byly bez újmy vysvětleny a došlo  

i k omluvě poškozenému jedinci.  

 Doprava 

Doprava dobrovolníků je dlouhodobě největším problémem v dobrovolnickém programu. 

Potvrzuje to jak výsledek z pozorování, dotazníkového šetření, ale i interview s hlavním 

koordinátorem. Tento problém se táhne již několik let. Z důvodu extrémně omezené 

parkovací kapacity se všichni musí dopravovat kyvadlovou dopravou, která je pro všechny, 
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kteří se chtějí dostat na akci, stejná. Kyvadlová doprava pro závodníky a širokou veřejnost 

funguje v naprostém pořádku. Chybí linka, která by dopravila první dobrovolníky už v 5 

hodin ráno. Stejné je to i v situaci, kdy poslední večerní linka jede v 18:00 a některé 

dobrovolnické pozice trvají až do 20:00. Dobrovolníci se nemají jak pořádně a včas dostat 

na akci nebo z akce. 

Doporučení: Organizace zastřešující program by měla po domluvě s dopravním podnikem 

v Liberci zajistit další spoje. Nastává zde otázka, zdali se pro organizaci finančně vyplatí 

zajišťovat celý autobus pro desítky dobrovolníků, kteří mají pozice v takto brzkých hodinách. 

Další možností řešení je přímé využití služebních vozů organizace, která by tyto automobily 

posílala přímo do Liberce pro dobrovolníky a po akci je opět rozvezla na ubytovny 

či autobusové nádraží v Liberci. Třetí možností je využití osobních automobilů některých 

koordinátorů, které si svoje dobrovolníky přivezou a odvezou s náhradou a proplacením 

benzínu od organizace. 

 Zázemí 

Mezi základní a nejdůležitější oblast řadím zázemí pro dobrovolníky přímo na akci. Před 

dvěma lety byla tato oblast velice zanedbaná. Zázemí pro skoro 100 dobrovolníků bylo 

v jedné holé promrzlé buňce, kde nebylo topení ani elektrický proud a v závěru nedělního 

závodu, jsme jako dobrovolníci museli tuto buňku opustit a přenechat ji personálu z české 

televize. Podepsalo se to jak na spokojenosti, zdraví, ale také výkonu dobrovolníků. Mnoho 

dobrovolníků se obávalo o své batohy a cennosti v něm, které byly odloženy v nezamknutém 

kontejneru. V roce 2018 organizátoři s hlavním koordinátorem tento problém vyřešili díky 

zpětné vazbě od dobrovolníků. Zázemí bylo zřízeno přímo v ohromném jídelním stanu, kde 

dobrovolníci měli oddělenou horkovzdušně vyhřívanou část s posezením, elektrickým 

proudem k možnosti nabití mobilních telefonů, horkým čajem a mysli tyčinkami. Dokonce 

byla vymezena i pozice pro dobrovolníka, která se starala o celé zázemí a hlídala věci v něm. 

Od minulého roku se udělal ohromný pokrok díky zpětné vazbě z tohoto výzkumu. 

Z výsledku dotazníků u otevřených otázek vyplynuly připomínky k vylepšení zázemí v oblasti 

zabezpečení, výbavy a toalet. Toalety jsou na akci pro všechny veřejné a vznikají dlouhé 

fronty. Někteří dobrovolníci musejí opustit své pozice a prodírat se davem lidí a stát dlouho 

frontu, která je připraví o mnoho času. 
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Doporučení: Ohledně zabezpečení by bylo vhodné pro dobrovolníky umístit pár zamykacích 

skříněk na klíč či trezor, do kterého by si ty nejcennější věci mohli uschovat. Vhodným 

doplňkem do zázemí by mohly být věšáky či háčky na oděvy, aby nedocházelo k hromadám 

oblečení poházených po místnosti. Zde už se jedná o pouhé doplňky, věřím, že dobrovolníky 

to opět potěší, že se to vše posouvá směrem, který vede k jejich větší spokojenosti. Poslední 

návrh je přiřadit jednu přenosnou toaletu vyhrazenou přímo pro dobrovolníky k jejich zázemí. 

Ušetřilo by to spoustu času a nedocházelo by ke komplikacím, že se ztratí na hodinu pár 

dobrovolníků, kteří mají být na svých pozicích, ale nejsou tam z důvodu čekání ve frontě 

na wc. 

 Občerstvení 

Občerstvení patří mezi základní oblast jako doprava řízení a zázemí, které tvoří nejvíce 

komentovanou část ke spokojenosti s programem. Dobrovolníci, kteří nastupují na své pozice 

již od úterý, mají až do čtvrtka plnohodnotné stravování v restauracích s organizátory závodu. 

Zde je spokojenost s jídlem maximální. Dobrovolník nemá žádné omezení ve výběru 

z jídelního lístku. Většinou se jedná o plnohodnotné menu složené z polévky, hlavního chodu 

a nápoje. O tomto nadstandardu si může mnoha dobrovolníků v jiných programech pouze 

zdát. V zázemí pro dobrovolníky je k dispozici horký čaj a dostatek sušenek k doplnění 

energie. Dobrovolníci, kteří mají pozice pátek až neděle, se stravují jako závodníci a ostatní 

organizátoři pomocí stravenek v provizorní jídelně. Zde vzniká nespokojenost spojená 

s výrokem o monotónnosti jídel, kde cateringová služba po dobu tří dnů nabízí tři druhy jídla. 

Autorka se domnívá, že se zde nemá jednat o gastronomický zážitek, ale pouze o základní 

uspokojení potřeb každého člověka. Poskytnutí hlavního teplého jídla je splněna. V tomto 

programu mají maximální standard. 

Doporučení: Upozornit dobrovolníky na monotónnost jídla při informační schůzce, že bude 

pátek až neděle možnost výběru ze tří jídel. Sdělit jim pár negativních příkladů z jiných 

programů, kde se o poskytnutí stravy dobrovolníkům muže pouze zdát. Aby dokázali ocenit, 

to, co je pro ně zajištěno. 
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7. DISKUZE 

Hlavním cílem této diplomové práce byl výzkum celkové spokojenosti dobrovolníků 

s dobrovolnickým programem na sportovní akci Jizerská 50. Autorka ke splnění cíle využila 

jak kvalitativní formu pozorování a metodu interview, tak i kvantitativní výzkumnou formu 

elektronického dotazování. Pro kvalitní získání informací a dat se autorka stala oficiálním 

členem v organizaci na pozici „project assistant“ a účastnila se jako koordinátor 

dobrovolníků. Výzkumu se zúčastnilo celkem 52 respondentů. Sběr dat vycházel z jednoho 

vedeného interview s hlavním koordinátorem a dotazníku v elektronické podobě s návratností 

51 odpovědí od dobrovolníků z celkových 120 oslovených. Větší návratnost dotazníků, tím 

pádem i vetší spolehlivost výsledů, by byla dosažena v případě osobního oslovení a rozdání 

písemného dotazovaní přímo na akci Jizerská 50 a opětovného rozeslání elektronických 

dotazníků prostřednictvím emailů dobrovolníkům, od kterých nepřišla odpověď. 

Metoda kvalitativního výzkumu formou nestrukturovaného interview, která byla uskutečněna 

s koordinátorem před akcí, byla vhodně zvolena pro první část výzkumu. Prostřednictvím 

dialogu se hlavní koordinátor vyjadřoval k výzkumnému problému na téma spokojenosti 

dobrovolníků. Autorka pak mohla porovnávat shodu výsledků mezi metodami, které 

používala. Metoda pozorování přímo na akci byla velice vhodně zvolena pro tento výzkum. 

Autorka jako přímá účastnice měla možnost podílet se na programu, navazovat kontakty 

s dobrovolníky, vytvořit přátelské vztahy a stát se plnohodnotným členem skupiny 

dobrovolníků. Veškeré zkušenosti, které autorka pochytila, jí pomohly vytvořit vlastní náhled 

a shrnout kompletní poznatky o spokojenosti dobrovolníků s dobrovolnickým programem.  

Na základě interview, dotazníků a pozorování autorka sestavila nejdůležitější návrhy  

a doporučení ke zvýšení spokojenosti dobrovolníků a mohla tento program celkově zhodnotit. 

Autorka se domnívá, že úroveň dobrovolnického programu na Jizerské 50 je na velice 

profesionální úrovni a dobrovolníci jsou velice spokojeni. Vždy je co zlepšovat a pokaždé se 

najdou menší nedostatky, které znemožní publikovat tvrzení o 100 % celkové spokojenosti 

s dobrovolnickým programem. 
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Výsledky výzkumu přináší odpovědi na výzkumné otázky, které zněly:  

H1: Až 50 % dobrovolníků nebylo spokojeno s dopravním zajištěním na akci a zpět.  

H2: 50 % dobrovolníku není spokojeno s občerstvením na akci.  

H3: Více než 30 % dobrovolníků nebylo spokojeno s pracovní atmosférou na akci.  

 

H1: Až 50 % dobrovolníků nebylo spokojeno s dopravním zajištěním na akci a zpět. 

Podle odpovědí respondentů, v dotazníkovém šetření u otevřené otázky, je jasně viditelná 

nespokojenost se zajištěním dopravy pro dobrovolníky. Platnost stanovené hypotézy  

se potvrdila. Toto tvrzení potvrdily i metody pozorování a interview. 

 

H2: 45 % dobrovolníku není spokojeno s občerstvením na akci.  

Pouze 18% dotazovaných respondentů nebylo spokojeno s občerstvením. Platnost stanovené 

hypotézy se nepotvrdila.  

 

H3: Více než 75 % dobrovolníků bylo spokojeno s pracovní atmosférou na akci.  

Více jak 92% respondentů bylo spokojeno s pracovní atmosférou v dobrovolnickém 

programu. Platnost stanovené hypotézy se potvrdila. 

 

Hlavní část dotazníkového šetření přinesla odpovědi na otázky, jak jsou dobrovolnici 

spokojeni s konkrétními oblastmi a celkovým dobrovolnickým programem. Otevřené otázky  

a možnost dodatečného komentáře pro návrh na zlepšení se ukázaly jako velice prospěšné, 

protože daly dobrovolníkům prostor pro vlastní vyjádření k programu samotnému.  

Tyto otázky přinesly užitečné informace nejen autorce, ale také hlavnímu koordinátorovi  

a organizaci, pro které byl z části tento výzkum prováděn.  

 

Výzkumné metody interview, dotazníkové šetření a vlastní pozorování zajistily dostatek 

informací k tvorbě doporučení pro lepší celkovou spokojenost s dobrovolnickým programem 

pro příští ročníky. Pomocí vytvořených doporučení pro zlepšení programu se mohou 

koordinátoři a organizátoři vyvarovat chyb při plánováním dalšího dobrovolnického 

programu. Autorka poukazuje na to, že tento výzkum je zcela zaměřen na sportovní akci 

Jizerská 50. Jednotlivá doporučení proto směřují především pro organizátory dobrovolnických 

programů, jako je vícedenní sportovní akce podobná velikostí Jizerské 50. Do příštích roků 
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bude určitě přínosné opakovat toto šetření s dobrovolníky, koordinátory, organizátory  

a pozorovat, jakým směrem se dobrovolnický program posouvá. 

Obdobným tématem se ve své práci zabývá Hořejší (2013) v hodnocení dobrovolnictví 

při FIS Mistrovství světa juniorů v lyžování a závodníků do 23 let. Zmiňuje nejvíce 

kritizovanou oblast stravování. V tomto výzkumu se autorka setkala také s menšími 

připomínkami ohledně občerstvení, ne však v takové negativní míře jako u FIS. Kvalita stravy 

v areálu zdaleka neodpovídala představám dobrovolníků, to samé můžeme potvrdit 

u dobrovolníků z Jizerské 50, kteří tvrdili, že jídlo bylo monotónní. Respondenti si stěžovali 

na množství teplého jídla během dne, kdy měli nárok pouze na jedno teplé jídlo denně 

a v případě delší pracovní doby na neposkytnutí svačiny. V porovnání s dobrovolnickým 

programem Jizerská 50 2018 bylo poskytováno teplé jídlo až 2x během dne, možnost 

občerstvení v zázemí či v občerstvovačce pro závodníky.  

Svobodová (2017) se ve svém výzkumu „Dobrovolnictví v rámci sportovní akce – 

Olympijský park Rio Lipno 2016“ zabývala spokojeností spolupráce dobrovolníků s ČOV, 

kde zmiňuje nedostatky v oblasti kvality stravování. Doporučuje ve svém výzkumu pozici  

na kontrolora kvality stravy a výběr jídel ze dvou variant s ohledem na vegetariánství.  

A mimo jiné zmiňuje nedostatek včasné informovanosti dobrovolníků. Doporučuje 

informovat dobrovolníky 14 dní před akcí. V hodnocení dobrovolnického programu Jizerská 

50 tomu bylo naopak, dobrovolníci se potýkali s příliš velkým množstvím informací, proto je 

zde doporučení, že je vhodné volit zlatou střední cestu – poskytovat informace včasně  

a s mírou, kterou jsou dobrovolníci schopni časově vstřebat.  
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8. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení spokojenosti dobrovolnického 

programu na zimní sportovní akci Jizerská 50. Prostřednictvím tohoto výzkumu se autorka 

zasloužila o zlepšení dobrovolnického programu pro další ročníky. Interview s hlavním 

koordinátorem přineslo hlavní důležité poznatky, které chtěla autorka pro svůj výzkum použít 

a analyzovat. Vhodně zvolená metoda přímého pozorování přinesla sběr důležitých poznatků 

přímo z akce. Pilotáž, následný sběr a analýza dat od dobrovolníků z elektronického 

dotazníkového šetření proběhli bez větších problémů. Analýza dat byla uskutečněna pomocí 

aplikace Click4survey, která sice ulehčila zpracování dat, ale v některých výsledcích  

a prezentacích dat nebyla přehledná, správně stylisticky uvedena a autorka musela získaná 

data předělávat v programu Microsoft Excel pro lepší přehlednost. Získaná data autorka 

analyzovala a získala tvrzení vyjadřující spokojenost dobrovolníků s dobrovolnickým 

programem na Jizerské 50, kterou dobrovolníci vyhodnotili jako nadprůměrnou 

a s programem byli spíše spokojeni. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že dobrovolnický program na výše zmíněné akci byl na vysoce 

profesionální úrovni a většina dobrovolníků ho hodnotila velmi kladně i přes jednotlivé 

oblasti, které mohly být lépe hodnoceny. Na základě šetření a vlastních poznatků autorky byla 

navržena případná doporučení tykající se oblastí, na které byla uvalena největší kritika  

ze strany respondentů. 

Navržená doporučení se týkají především informovanosti dobrovolníků, kde bylo navrženo 

omezení počtu korespondence a včasné načasované rozesílání nejdůležitějších informací. 

V rámci koordinace dobrovolníků bylo navrženo speciální školení pouze pro koordinátory  

a využití vysílaček pro lepší komunikaci mezi nimi. V oblasti pracovní atmosféry navodit 

přátelské vztahy, mnoho úsměvů a předem před akcí dobrovolníky upozornit na možnost 

neadekvátního chování některých jedinců z týmu. U nejvíce kritizované oblasti (doprava) 

bylo autorkou doporučeno zajištění linkových spojů či využití firemních vozů organizace 

nebo další možností využití osobních automobilů koordinátoru za proplacení benzínu. 

Vylepšení oblasti zázemí zamykacími skřínkami a vlastním toaletou pro dobrovolníky. 

Poslední doporučení se týká občerstvení, kde bylo navrženo seznámit dobrovolníky se situací, 

že v této oblasti je pro ně poskytnuta strava v kvalitní míře ve srovnání s jinými programy.  
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Všichni jsou si vědomi jistých nedostatků/dluhů směrem k dobrovolníkům. I organizátoři se 

dle autorky snaží dobrovolnický program neustále vylepšovat a tyto dluhy splácet k čemu 

napomáhá i tato zpětná vazba, výběr a zpracování tohoto tématu. 
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Příloha č. 2 – Interview s hlavním koordinátorem  

Jak dlouho trvá připravit a zorganizovat dobrovolnický program? 

Práce na dobrovolnickém programu prakticky nikdy nekončí. Skončí jeden ročník a téměř 

začíná příprava na další ročník, ale ty hlavní přípravy zaberou cca 5–6 měsíců. 

Kolik lidí se podílí na přípravě dobrovolnického programu? 

Na dobrovolnickém programu většinu času pracuji sám, ale v proběhu času konzultuji 

s dalšími lidmi, abychom si ujasnili pozice, potřeby, počty a další věci. V průběhu příprav  

je to tedy cca 10 lidí, kteří nějak napomáhají v přípravách dobrovolnického programu. 

Jakým způsobem získáváte dobrovolníky? 

Způsobů, jak oslovit dobrovolníky, je mnoho. Za dobu co dobrovolnický program spravuji, 

mám již velkou databázi dobrovolníků. A samotný dobrovolnický nábor mám rozdělen na tři 

fáze. 1 fáze – oslovení dobrovolníků, kteří se již účastnili předchozích ročníků cca 50–70 % 

přihlášek, 2 fáze – cca o měsíc později cílení na lidi které se o dobrovolnictví zajímají, sdílení 

dobrovolnické výzvy převážně na facebookových skupinách cílící právě na dobrovolníky  

cca 20 %.  A třetí fáze – cca měsíc oslovení místních medii a institucí a partnerů tato fáze 

pomáhá zaplnit hluchá místa nebo doplnění o lidi, kteří v průběhu náboru svoji účast odřekli.  

V jaké míře se orientujete v managementu dobrovolnictví či využíváte nějakých metod? 

Využívám rad kolegů a přátel na stejné pozici z jiných akcí. 

Co konkrétně děláte pro to, aby byli dobrovolníci spokojeni s dobrovolnickým 

programem? 

Převážně cílím na spokojenost dobrovolníkům a naslouchám tomu, co se jim líbí, nelíbí  

a snažím se jim být spíše kamarádem než šéfem, a tím navozuji přátelskou atmosféru  

a dobrovolníci se pak spíše přihlásí na další ročník. Dále si po akci vždy dělám zpětnou 

vazbu, kde se dobrovolníci mohou vyjádřit, co se povedlo, co se nepovedlo a zda jim na akci 

něco chybělo. Tuto zpětnou vazbu následně vyhodnotím a udělám nějaké změny, aby byl 

dobrovolnický program na přes rok ještě lepší. Dále se vždy snažím udělat vždy něco nového, 

co dobrovolnický program vylepší. 

  



 

Jakým způsobem získáváte zpětnou vazbu od dobrovolníků? 

Osobními dotazy na akci samotné a po akci rozesílám formulář, kde se dobrovolníci mohou 

vyjádřit, jak byly s akcí a dobrovolnickým programem spokojeni.  

Je vám zpětná vazba přínosná, a jakým způsobem s ní pracujete? 

Zpětná vazba je velmi důležitá. Na akci samotné se řeší mnoho věci a na mnoho věcí se musí 

myslet, takže není čas ani myšlenky obejít všechny a všech se zeptat, jak jsou spokojeni, proto 

se využívá zpětné vazby, která se následně vyhodnocuje. Připomínky dobrovolníků se pak 

rozřadí do sekcí a podle důležitosti/závažnosti se k nim přistupuje. Pokud je návrh 

opodstatněný a realizovatelný, dělám vše pro to, aby byl do příštího ročníku dobrovolnického 

programu začleněn a realizován.  

Uveďte prosím příklad, kdy zpětná vazba napomohla ke zlepšení dobrovolnického 

programu… 

Pokud se nějaký s podnětem ke zlepšení dobrovolnického programu objevuje ve zpětně vazbě 

častěji, snažím se ho řešit přednostně. Za dobu, co dobrovolnický program běží,  

se mi tak podařilo zlepšit/zřídit: dobrovolnické zázemí, které na akci chybělo, rozdělení 

stravování organizátorů od závodníků, zlepšení přehlednosti a komunikace mezi sekcemi. 

Z čeho všeho se Váš dobrovolnický program skládá? Respektive z jakých částí (oblastí) 

je utvořen? 

Dobrovolnický nábor, utvoření organizační kostry, podle preferencí a zkušeností rozřazení 

dobrovolníků do jednotlivých pozic, dobrovolnické setkání (školení, teambuilding), samotná 

akce, vyhodnocení akce, dobrovolnická párty. 

Která oblast je pro Vás jako pro koordinátory nejdůležitější?  

Hladký průběh celé akce a spokojenost závodníků. A samozřejmě dobrovolnická spokojenost. 

Na co musí koordinátor myslet? 

Na spousty věcí, hlavně ale na to, zda dorazili všichni, kdo dorazit měli, zda každý ví, kde má 

být a co má dělat. Zda jsou všechny pozice pokryté. Mít přehled o programu a pružně 

reagovat na aktuální situace a přicházet s pohotovým řešením. Zkrátka čekat nečekané. 

 



 

Co je cílem dobrovolnického programu?  

Mít spokojené a stále vracející se dobrovolníky, kteří závodníkům poskytnou perfektní servis.  

Kdo koho řídí v dobrovolnickém programu? 

Dobrovolnický program má 5. úrovní. První je pořadatel závodu a zároveň zřizovatel 

dobrovolnického programu. Druhý jsem já jako hlavní koordinátor dobrovolníků a celý 

dobrovolnický program zastřešuji. Třetí mám 4 styčné koordinátory, kteří mají většinou  

na starosti 3–4 pozice. Čtvrtá jako vedoucí sekcí to jsou většinou vzdálené nebo extra důležité 

pozice a mají na starost několik dobrovolníků v dané pozici. Pátá a zároveň nejpočetnější  

a nejdůležitější úroveň jsou samotní dobrovolníci, bez kterých by zbytek úrovní neměl smysl.  

Z jaké literatury se inspirujete?  

Je to sice divné, ale z žádné. Čerpám pouze ze svých letitých zkušeností, coby dobrovolník  

a snažím se na sobě pracovat a být lepším a lepším koordinátorem. Jednoduše řečeno jsem 

samouk.  

Jak pečujete o dobrovolníky?  

Osobní a přátelský a individuální přístup ke každému dobrovolníkovi. V průběhu celého roku. 

Snažím sem jim být kamarádem i rádcem, a když mě o něco požádají, snažím se jim vždy 

pomoci, vyhovět, ať se jedná o věci spojené se závodem či něčím jiným.  

Vytváříte nějaké plány na péči o dobrovolníky? 

Mám seznam, co bych rád pro dobrovolníky do dalšího ročníku nově zařídil a zrealizoval. 

Něco vychází ze zpětné vazby od samotných dobrovolníků, něco jsou mé nápady a plány. 

Bohužel ne vždy se všechno podaří zrealizovat. 

Jakým způsobem hodnotíte dobrovolnický program? 

Myslím, že se mi podařilo odvést velký kus práce. Na začátku jsem začínal s 15 lidmi 

a velkou nedůvěrou organizačního týmu směrem k dobrovolníkům. V dnešní době si nikdo 

nedokáže akci bez dobrovolníků ani představit. V průběhu samotné akce zde působí cca  

150 dobrovolníků a při konci akce si už rezervuji své pozice na další ročník a rok od roku se 

samotný nábor stává větší a vetší zbytečností, protože se lidé chtějí automaticky účastnit 

dalšího ročníku, a to vidím jako ocenění dobře odvedené práce.  



 

Jak velký vliv má dobrovolnický program na akci Jizerská 50? 

Obrovský. Obecně vzato se dá říct, že bez dobrovolníků by se akce nemohla konat. Na místě 

se o organizaci stará cca 500 lidí z toho je cca 150 dobrovolníků. Prostě bez dobrovolníků by 

to nešlo. 

Jak dobrovolníky oceňujete, jak jim vyjadřujete poděkování? 

Samotným dobrovolníkům se snažíme všude, jak jen to jde, děkovat za jejich nadšení a práci, 

která je nedocenitelná. Ať je to setkání před akcí, teambuilding, odměny za jejich spolupráci, 

osobním poděkováním od pořadatelů, závodníků i veřejně známých osobností, skupinové 

fotky na památku, veřejné poděkování na sociálních sítích, dobrovolnická party a další věci. 

Prozradíte mi největší slabinu dobrovolnického programu? 

Dlouhodobě největším problémem na akci je doprava. Tento problém se již táhne již několik 

let a je tak největším dluhem směrem k dobrovolníkům. Z důvodu extrémně omezené 

parkovací kapacity se všichni musí dopravovat kyvadlovou dopravou, která je společná se 

závodníky a dobrovolníci tak nemají se jak pořádně a včas dostat na akci nebo z akce je to 

dlouhodobě problém číslo jedna, který se snažím každoročně řešit stejně jako dopravu zdarma 

na akreditaci, ale stále to nevzdávám a věřím, že se to jednou podaří.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 – Dotazník 

Spokojenost dobrovolníků s dobrovolnickým programem na Jizerské 50  

 

Dobrý den,  

 

jmenuji se Kristýna Hořáková a jsem studentkou na FTVS Univerzitě Karlově v Praze. Ráda 

bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který Vám zabere přibližně 10 - 15 minut. 

Výsledky tohoto dotazníku budou sloužit k vypracování mé diplomové práce. Dotazník se 

týká spokojenosti dobrovolníků s dobrovolnickým programem. Je určen pro ty dobrovolníky, 

kteří se zúčastnili dobrovolnického programu na Jizerské 50. Dotazník je anonymní a Vaše 

osoba nebude identifikována v žádných prezentacích.  

V Případě zájmu o výsledky výzkumu mě prosím kontaktuj na e-mailu 

kristynahorakova10@gmail.com.  

 

Děkuji za spolupráci! 

 

Zúčastnil/a jste se dobrovolnického programu Jizerská 50? 

( ) Ano 

( ) Ne 

 

Pohlaví: 

( ) Muž 

( ) Žena 

 

 

 



 

Věk: 

( ) 16 -20 let 

( ) 21 - 25 let 

( ) 26 - 30 let 

( ) 31 - 35 let 

( ) 36 - 40 let 

( ) 41 - 45 let 

( ) 46 - 50 let 

( ) 51 - 55 let 

( ) 56 - 60 let 

( ) Více jak 60 let 

 

Strana 3 - Celková spokojenost 

Jak jste byl spokojen/a s dobrovolnickým programem Jizerská 50?  

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 

( ) 6 

( ) 7 

( ) 8 

( ) 9 

( ) 10 

 



 

Strana 4 - Propagace dobrovolnického programu 

Jak byste ohodnotil/a propagaci dobrovolnického programu? 

( ) Velmi spokojen(a) 

( ) Spokojen(a) 

( ) Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 

( ) Nespokojen(a) 

( ) Velmi nespokojen(a) 

 

Strana 5 - Péče o dobrovolníky 

Do jaké míry jsi spokojen s péčí, která Tobě jako dobrovolníkovi byla poskytnuta? 

 

Velmi 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

Úvodní uvítáni ( ) ( ) ( ) ( ) 

Informační schůzka ( ) ( ) ( ) ( ) 

Školení od koordinátorů ( ) ( ) ( ) ( ) 

Péče o dobrovolníky 

(kompletní servis) 
( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Účastnil/a ses  před akcí informační schůzky v Pytloun Grand Hotel?  

Odpověď učiníš kliknutím na příslušný obrázek. 

( ) Ano 

( ) Ne 



 

Co Tě nejvíce zaujalo na první informační schůzce? 

[ ] Občerstvení 

[ ] Příručka pro dobrovolníky 

[ ] Prezentace 

[ ] Koordinátoři 

[ ] Organizační tým 

[ ] Zájem, zaujetí ze strany organizátorů 

[ ] Místo  

[ ] Zasedací pořádek 

 

Strana 6 - Řízení 

Jak byste ohodnotil/a informační servis před akcí?  

( ) Velmi spokojen(a) 

( ) Spokojen(a) 

( ) Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 

( ) Nespokojen(a) 

( ) Velmi nespokojen(a) 

Jak byste hodnotil/a komunikaci koordinátorů v průběhu akce?  

( ) Velmi spokojen(a) 

( ) Spokojen(a) 

( ) Ani spokojen(a), ani nespokojen(a) 

( ) Nespokojen(a) 

( ) Velmi nespokojen(a) 



 

Dělal/a jsi na pozici, která ti byla přiřazena koordinátorem?  

( ) Ano 

( ) Ne 

 

Proč jsi nezůstal/a na pozici, která ti byla předem stanovena? 

[ ] krizová situace 

[ ] někdo jiný potřeboval pomoci 

[ ] pozice byla nepotřebná 

[ ] pozice se mi nezamlouvala 

[ ] dle potřeby koordinátorů jsem pozice měnil/a 

Co se podle tebe v dobrovolnickém programu nejvíce povedlo a mělo úspěch? 

...................  

Co se naopak nepovedlo v dobrovolnickém programu, z čeho jste byli zklamaní?  

...................  

 

Strana 7 - Hodnocení  

Jak hodnotíte pracovní atmosféru v dobrovolnickém programu? 

1 znamená naprosto nespokojen, 5 znamená velmi spokojen 

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 



 

Jak hodnotíte vedení dobrovolnického programu? 

1 znamená naprosto nespokojen, 5 znamená velmi spokojen 

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 

 

Do jaké míry jste spokojen/a s dobrovolnickým programem Jizerská 50? 

 

Velmi 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

Občerstvení ( ) ( ) ( ) ( ) 

Zázemí ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ubytování ( ) ( ) ( ) ( ) 

Pozice ( ) ( ) ( ) ( ) 

Odměny ( ) ( ) ( ) ( ) 

Hodnocení vedení 

dobrovolnického programu jako 

celku 

( ) ( ) ( ) ( ) 

Výsledné informace poskytnuté 

dobrovolníkům 
( ) ( ) ( ) ( ) 

 



 

Strana 8 - Oceňování 

Jak jsi byl/a spokojen/a se zveřejněním úspěchu dobrovolníků a poděkováním? 

 

Velmi 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

Veřejné poděkovaní moderátorem 

přímo na akci 
( ) ( ) ( ) ( ) 

Společné foto z akce ( ) ( ) ( ) ( ) 

Certifikát ( ) ( ) ( ) ( ) 

Zhodnocení dobrovolnického 

programu (dobrovolnická párty) 
( ) ( ) ( ) ( ) 

Osobní poděkování od 

koordinátorů 
( ) ( ) ( ) ( ) 

Osobní poděkování od závodníků ( ) ( ) ( ) ( ) 

Osobní poděkování od pořadatelů 

akce 
( ) ( ) ( ) ( ) 

Jaké odměny byste uvítal/a v příštím dobrovolnickém programu Jizerská 50 2019? * 

Přetáhněte od nejvíce preferované odměny po nejméně preferované. 

[ ] Rukavice 

[ ] Termoska 

[ ] Čepice 

[ ] Čelenka 

[ ] Ponožky 

[ ] Šála 



 

[ ] Vstupenky, poukazy a slevy 

[ ] Jelení lůj  

[ ] Brýle sluneční 

[ ] Tričko (bavlna) 

[ ] Tričko (sport)  

 

Strana 9 - Co Vás láká na dobrovolnickém programu Jizerská 50? 

Seřaďte prosím následující parametry podle toho, jak jsou pro Vás osobně důležité. 

Od nejdůležitějšího po méně důležité. 

[ ] Zajímavá a smysluplná práce 

[ ] Práce na akci, která je úspěšná 

[ ] Láska ke sportu 

[ ] Výhody pro dobrovolníky (přístup do zákulisí, setkání se závodníky,…) 

[ ] Pracovní a mezilidské vztahy 

[ ] Koordinátoři, kteří umí řídit a vést 

[ ] Možnost učit se nové věci 

[ ] Možnost kariérního rozvoje 

[ ] Přímý nadřízený 

[ ] Pracovní prostředí 

[ ] Odměny 

[ ] Vyplnění volného času 

 

 



 

Nyní prosím ohodnoťte, jak jste Vy osobně v jednotlivých věcech spokojen/a.  

Ohodnoťte prosím na škále 1 až 10, kde 1 znamená zcela nespokojen a 10 naprosto spokojen. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
nemohu 

posoudit 

Zajímavá a smysluplná práce  
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

Práce na akci, která je úspěšná 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

Láska ke sportu 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

Výhody pro dobrovolníky 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

Pracovní a mezilidské vztahy 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

Koordinátoři, které umí řídit a 

vést  

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

Možnost učit se nové věci 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

Možnost kariérního rozvoje 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

Přímý nadřízený 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

Pracovní prostředí 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 



 

Odměny 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

Vyplnění volného času 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 
( ) ( ) 

 

 

Strana 10 - Další hodnocení 

Domníváte se, že dobrovolníci na Jizerské 50 přispívají velkou částí k úspěšnosti akce? 

( ) Ano 

( ) Ne 

Do jaké míry se cítíte být informován/a o tom, kam dobrovolnický program Jizerské 50 

směřuje a co plánuje v budoucnu? 

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 

( ) 6 

( ) 7 

( ) 8 

( ) 9 

( ) 10 

 



 

Máš zájem zúčastnit se dalšího dobrovolnického programu v roce 2019? 

( ) Ano 

( ) Ne 

 

Strana 11 - Doporučení 

Doporučil/a byste dobrovolnický program na JIZ50 svým přátelům a známým? 

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 

( ) 6 

( ) 7 

( ) 8 

( ) 9 

( ) 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strana 12 - Dodatečný komentář 

Zde je místo pro to, co by organizátoři měli změnit, abyste byl/a v dobrovolnickém 

programu Jizerské 50 2019 spokojenější. Prosím vypište: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Strana 13 - Poděkování a rozloučení 

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali tomuto dotazníkovému šetření. Vyplněním dotazníku 

jste pomohli mé studii, jejímž cílem je zanalyzovat spokojenost dobrovolníků s 

dobrovolnickým programem Jizerské 50. Cílem je navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení 

spokojenosti dobrovolníků s dobrovolnickým programem na Jizerské 50.  

 



 

Příloha č. 4 – Seznam komentářů otevřené otázky č. 13 

Otázka č. 13: Co se podle tebe v dobrovolnickém programu nejvíce povedlo a mělo úspěch? 

1 Dobrovolnické zázemí  

2 Celková organizace 

3 Počasí a tým 

4 Stan pro dobrovolníky, kde si mohli na chvíli sednout v teple s čajem 

5 Celková organizace, vše navazovalo, kontakty fungovaly 

6 Nevím 

7 Řešení problémů a připomínek mezi ročníky 2017 a 2018 

8 Být součástí úžasného seriálu, poznání nových lidí, ubytování dobrovolníků 

9 Atmosféra 

10 Zájem dobrovolníků  

11 Já si myslím, že největší úspěch je v tom, že se pořád zlepšujeme, pro dobrovolníky je 

určitě super zázemí na akci. Pro nováčky info schůzka a možnost ptát se zkušenějších 

12 Stavba areálu v Bedřichově, distribuce medailí 

13 Počet dobrovolníků 

14 Péče o dobrovolníky 

15 Že se nám to všechno povedlo 

16 Vše 



 

17 Příjemná atmosféra a společný zájem o zdar akce 

18 To, že lidi jsou tam dobrovolně 

19 Závod 

20 Odměny 

21 Celková atmosféra a spokojenost účastníků 

22 Atmosféra  

23 Organizace dobrovolníků a skvělá týmová atmosféra. 

24 Zlepšeni péče o dobrovolníky oproti minulému ročníku. 

25 Načasování, organizace 

26 Vyhřívaný stan s teplým čajem 

27 Každý rok zapracovat na nedostatcích 

28 Informovanost 

29 Dobrá parta 

30 Medaile a tričko 

31 Organizace 

32 Zázemí pro dobrovolníky 

33 Ochota dobrovolníků podílet se na celé akci 

34 Nadšení a zápal pro zdárné zvládnutí celé akce 



 

35 Komunikace, přístup 

36 Vytvoření zázemí pro dobrovolníky 

37 Super parta lidí, spokojenost závodníků, organizátorů 

38 Včasné poskytnutí všech potřebných informací a podkladů, výborná spolupráce s 

koordinátory  

39 Super tričko 

40 Super parta 

41 Vše 

42 - 

43 Motivace dobrovolníků k práci, „týmový duch“ 

44 Přítomnost a podílení se organizátorů na všem dění spojeném s průběhem akce 

45 Skvělá atmosféra 

46 Všechno 

47 Nestálé zlepšování servisu pro dobrovolníky 

48 Přesné plnění úkolů, dostatek dobrovolníků 

49 Spokojení závodníci 

50 Organizace 

51 Zázemí pro dobrovolníky 

 



 

Příloha č. 5 – Seznam komentářů otevřené otázky č. 14 

Otázka č. 14: Co se naopak nepovedlo v dobrovolnickém programu, z čeho jste byli 

zklamaní? 

1 Monotónnost jídla  

2 Strava 

3 Informace občas vázly 

4 Doprava – převážně zpět do Liberce večer 

5 Apatie a liknavý přístup několika málo dobrovolníků, někde chyběly aktuální informace, 

které se k dobrovolníkům nedostaly, tzv. selský rozum, když se mohlo improvizovat pro 

lepší podmínky závodníků i dobrovolníků.  

6 Měli jsme málo informací 

7 Na horší úrovni byla komunikace mezi OC a DPMLJ ohledně informovanosti a řízení 

provozu autobusů pro závodníky z/do Jablonce 

8 - 

9 Doprava 

10 Nic si nevybavuji 

11 Nemám pocit zklamání, a co by se dalo vylepšit jsem vypsala v dotazníku po akci, 

bohužel už si nepamatuji 

12 Organizace příjezdu elitních jezdců do cíle, rozdávání medailí a kartiček s umístěním 

elitním jezdcům  

13 Občas vázla komunikace, občas neochota vyhovět zvláštním požadavkům (urgentní 

nutnost jeden den odejít o 2h dříve) 



 

14 Detailněji zpracovaná příručka 

15 Doprava v pozdních hodinách 

16 Není nic 

17 0 

18 Nenapadá mne. 

19 Asi nic 

20 Vše OK 

21 Koordinátoři ve stresu by se mohli chovat příjemněji  

22 Nic 

23 Nerozumím tomu, proč jsou dvě skupiny dobrovolníků, které nejsou vzájemně 

propojeny. Jednu má Ski klub Liberec, druhou Raul, kde jsem byl já. 

24 Monotónní jídlo 

25 Nejsem si vědoma něčeho 

26 Koordinace dobrovolníků 

27 Bez komentáře 

28 Organizace dopravy dobrovolníků 

29 Nebyla jsem zklamaná 

30 Nic 

31 Nic 



 

32 Doprava ve večerních hodinách z akce 

33 „Vytlačování“ z pozic místními „hasiči“,na které jsme se připravovali, a pak jsme 

zaskakovali tam, kam se jim přímo nechtělo 

34 V některých momentech zmatek v práci koordinátorů 

35 Nic 

36 Chaotická jednání 

37 Vylepšení místa pro prodej merchandisingu (poličky, věšáky, pokladna na zamykání) 

38 Nedostatečné finanční odhodnocení 

39 Nevím 

40 Nic 

41 N/a 

42 - 

43 Rok 2017 – nedostačující zázemí pro dobrovolníky 

44 0 

45 Doprava 

46 Nic z čeho bych byl vyloženě zklamaný 

47 Doprava, jídlo 

48 Ne 

49 Večerní doprava 



 

50 Nevím 

51 Stále tu není úplně perfektní komunikace a koordinace, je třeba zlepšit organizování 

kapacit a prací pro dobrovolníky 

 



 

Příloha č. 6 – Seznam komentářů otevřené otázky č. 26 

1 .  

2 Stravování 

3 Kvalita ubytování a doprava od místa ubytování. Dokonalejší informovanost. Větší výběr 

pro stravování. 

4 Zajistit dopravu do Liberce večer po úklidu nebo tak, po 18 nic nejede :-(  

5 Přenést zlepšení, která navrhli dobrovolníci a byla kvitována souhlasně, do dalšího 

ročníku. 

6 Někdy chaos v udělování úkolů, protichůdné požadavky, málo informaci 

7 Nic takového prakticky neexistuje 

8 - 

9 Zlepšit dopravu dobrovolníků na Bedřichov, některé pozice začínají/končí, když už 

nejezdí linková doprava  

10 Větší teplo, ale to opravdu organizátoři nezařídí � 

11 Spokojená jsem, bude fajn vzít feedback z poslední Jizerské 50 a zaměřit se na body ke 

zlepšení. Díky za vaši práci a vylepšování programu 

12 Teplejší zázemí pro dobrovolníky  

13 Větší ochota přihlížet na potřeby dobrovolníka. Ochota alespoň vyslechnout a 

přihlédnout k radě zkušeného dobrovolníka. 

14 Lepší informovanost z dobrovolnického manuálu 

15 Vylepšit dopravu v odpoledních hodinách, když už nejezdí kyvadlová doprava, ale od 

dobrovolníků je stále požadováno, aby byli na pozici. Stává se, že skončí pozice a my 



 

čekáme hodinu, než nám jede autobus do Liberce. 

16 Spokojen 

17 Doprava večer po akci 

18 Trochu více promyslet co dělat a od koho. 

19 Víc úsměvu 

20 Spíše chci k formuláři, na několika místech jsem napsal velmi nespokojen, protože mi 

tam chybělo „nemohu posoudit“, např. ubytování, nemohu hodnotit, nebyl jsem 

ubytován. 

21 Přehlednější a jednotné značení pro účastníky, aby nebyli zmatení. VÍCE USMĚVŮ ;)  

22 Vše OK  

23 Propojit dobrovolníky ze Ski klubu a Raula (moje účast) do jednoho týmu. Promyšleně 

hospodařit s informacemi před akcí – byl jsem jimi v jednom okamžiku zahlcen. Možná 

by mohli mít dobrovolníci lepší zázemí – ale kvůli tomu tam nejsme :-) Informovat 

předem, kdy bude hromadné foto – spousta lidí o tom nevěděla. Jinak je celá akce super 

lidsky i organizačně, velké díky a v 2019 na viděnou! :-) 

24 Občas je problém s dopravou do Liberce. Zázemí pro dobrovolníky bylo loni v pořádku. 

Preferoval bych lepší výběr z jídel (hlavně pokud je tam člověk vice dnu). Jinak velmi 

velká spokojenost. 

25 Nic 

26 Koordinace dobrovolníků 

27 Vím, že loni nedopadla komunikace s doprav. podnikem zastávka busu pro dobrovolníky 

u VŠ – oficiálně. + strava se dá vždy vylepšit…KNL by se mohla snažit… nebo kdo to 

zajišťoval, ale to není jen pro dobrovolníky 



 

28 Lepší dopravu pro dobrovolníky 

29 Jsem vcelku spokojena 

30 Nejezdit na akci zbytečně brzo, když tam ve finále cca hodinu nic neděláme. 

31 Momentálně mě nic nenapadá :) 

32 Zdokonalení zázemí pro dobrovolníky (věšáky, zamykací skřínky vlastní wc u zázemí), 

zajištění večerní dopravy… 

33 Organizátoři by se měli dohodnout, co která „sekce dobrovolníků“ bude dělat, a ne to 

míchat z důvodu špatné komunikace mezi pořadateli a sponzory. Různé změny v rámci 

akce jsou běžné, od toho tam jsme, abychom pomohli, ale pokud není soulad nahoře a 

padá to dolů, to alespoň mě zklamalo, zvlášť při takovéto akci. Břeťa Nový Bor 

34 Předchozí odpovědi jsou k tomu dostačující. 

35 xxxx 

36 Vlastní záchody – pro ženy i pro pány.  

37 Teplé zázemí, doprava pro dobrovolníky, vytvořit novou pozici na úklid tratě po akci 

38 Zvýšit finanční odměny dobrovolníkům 

39 Nevím 

40 Do odměn bych místo nejrůznějších poukázek zařadila například více upomínkových 

předmětů z logem JIZ50 

41 - 

42 Nevím, já byl spokojený.:-) 



 

43 Jak už jsem zde mnohokrát uvedla, s dobrovolnickým programem jsem byla víceméně 

spokojená. Když jsem se jej v roce 2017 účastnila poprvé a viděla jsem v cíli na tvářích 

závodníků tu obrovskou úlevu, pocity štěstí a vědomí překonání sebe sama, následující 

rok jsem se samotného závodu zúčastnila také. V sobotu jsem dávala medaile na JIZ 25 a 

v neděli jsem si sama zajela JIZ 50. Takže by se dalo říci, že být součástí akce ve formě 

dobrovolnictví mne namotivovalo být její ještě větší součástí. V roce 2017 nebylo moc 

dobře řešeno zázemí pro dobrovolníky přímo na stadionu, to se však v roce 2018 

zlepšilo. Kromě tohoto nedostatku bych ještě zmínila záchodky (TOITOI), kde nebyl 

nikdy toaletní papír a na které si ztěžovali i samotní závodníci. Jinak moc děkuji za 

skvělou akci :) 

44 Nic mě nenapadá :-) 

45 Doprava 

46 Dopravu v rámci MHD na akreditaci, pestřejší výběr jídel. 

47 Nevím 

48 Nemám připomínky 

49 Zlepšení dopravy, pestřejší strava 

50 Nevím, již se neúčastním 

51 Ahoj je třeba zlepši koordinaci v rámci kapacit a činností u dobrovolníků, kde se občas 

stále stává, že jeden koordinátor neví, co dělá druhy a následně pak dobrovolník se posílá 

z jednoho místa na druhé a zpět :-( 

 


