
 

Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník RunCzech 

1. Uveďte důvod, proč jste se rozhodl(a) vykonávat dobrovolnickou práci. 

2. Uveďte důvod, proč jste si vybral(a) pro vykonávání dobrovolnické práce právě 

společnost RUNCZECH.  

3. Kolik sezón jste odpracoval v pozici dobrovolníka? Uveďte počet let. 

4. Jak jste byl(a) osloven(a) pro práci jako dobrovolník? 

• Přes známé 

• E-mailem 

• Na internetu 

• Inzerát v novinách 

• Reklamou v rádiu 

• Reklamou v televizi 

• Venkovní reklamou 

• Telefonicky 

• Osobně 

• Letákem 

5. Pracujete jako dobrovolník: 

• Příležitostně 

• Pravidelně 

6. Na škále 1 až 10 označte spokojenost s dobrovolnou prací ve společnosti RUNCZECH.  

1 = velmi nespokojen(a), 10 = velmi spokojen(a) 

7. Jste spokojeni s náplní práce? 

• Ano 

• Ne 

8. Je množství práce přiměřené k vaší pozici? 

• Ano, zvládal(a) bych více 

• Ano 

• Ne 

• Ne, jsem přepracovaný(á)   



 

9. Rozhodněte, zda byste chtěl(a) mít při práci větší míru: 

• Odpovědnosti 

• Kreativity 

• Fyzické práce 

• Psychické práce 

• Stresu 

10. Rozhodněte, zda byste chtěl(a) mít při práci menší míru: 

• Odpovědnosti 

• Kreativity 

• Fyzické práce 

• Psychické práce 

• Stresu 

11. Na škále 1 až 5 napište spokojenost s odměnou. 1 = výrazně nespokojen(a), 5 = 

velmi spokojen(a) 

12. Chtěl(a) byste i jiné benefity? 

• Ano 

• Ne 

13. Pokud ano, jaké konkrétní?  

14. Na škále 1 až 5 napište spokojenost s vaším přímým nadřízeným. 1=výrazně 

nespokojen(a), 5- velmi spokojen(a)  

15. Na škále 1 až 5 napište spokojenost s jednáním ze strany sportovní organizace. 1 = 

výrazně nespokojen(a), 5 = velmi spokojen(a) 

16. Co byste zlepšil/a z hlediska práce sportovní organizace, ve které působíte 

jako dobrovolník? 

17. Uveďte Vaše pohlaví. 

• Žena 

• Muž 

18. Uveďte Váš věk v letech. 

19. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

• Základní 

• Středoškolské 

• Vysokoškolské 

  



 

Příloha č. 2: Rozhovor s koordinátorem dobrovolníků RunCzech 
 

1. Uveďte prosím Vaše celé jméno, název pracovní pozice a odpovědnost týkající se 

dobrovolníků. 

Igor Murko, Event manager, organizuji dobrovolníky během běžeckých 

závodů. 

2. Jakým způsobem oslovujete a získáváte lidi, aby se jako dobrovolníci připojili 

k akcím RunCzech? 

Přes média, web, sociální sítě. 

3. Na které z těchto akcí je potřeba nejméně a na které nejvíce dobrovolníků? 

Největší akcí je Volkswagen maraton, kde je třeba zhruba 200 

dobrovolníků, ale jsou to střídající se skupiny. Nejméně na poměrně nový 

běh a sice Valentýnský. 

4. Do jaké míry procentuálně se Vám daří naplňovat nutný počet dobrovolníků, 

případně jak řešíte jejich nedostatek? 

Máme bohatou zkušenost a skvělé komunikační kanály s dobrovolníky, 

ale pokud je nedostatek, obvoláváme, obepisujeme, inzerujeme. 

5. Jakým způsobem informujete dobrovolníky o průběhu akce a pracovním 

zařazení? 

Konají se informační schůze a další info mají v e-mailech či na internetu. 

6. Zajišťujete dopravu dobrovolníkům na místa konání akcí, případně i v jejich 

průběhu, když je nutno se přesouvat na delší vzdálenosti? 

Na místa konání nikoliv, ale během závodů ano. 

7. Jakým způsobem členíte dobrovolníky při akcích a kdo je řídí / organizuje? 

Vedení mám na starost já a pár dalších kolegů externistů. Mým 

nadřízeným je poté Tomáš Mirovský. Dobrovolníky organizujeme do 

skupin, které jsou dále organizovány vedoucími skupin. 

8. Na jaké všechny práce dobrovolníky využíváte? 

Skoro na vše. Stavba tratě, banerů, občerstvování, vlajkonoše, udělování 

cen, hlídání u vstupů apod. 

  



 

9. Kolik hodin průměrně stráví dobrovolník prací během jednoho dne? Kolik dní za 

sebou pracují? 

Záleží akce od akce, ale někdy mohou pracovat i déle jak 12 hodin i dva 

až tři dny. Záleží, kolik jsou ochotní nám věnovat času. 

10. Mají dobrovolníci pauzy během dne? 

Jistě, minimálně na jídlo. 

11. Mají zajištěný pitný režim a stravu? 

Ano, od našich partnerů z Mattoni. 

12. Máte stálou dobrovolnickou základnu? 

Máme přímo skupinu na Facebooku a část dobrovolníků se účastní 

pravidelně. 

13. Pokud ano. Jaké procento dobrovolníků tvoří stálí a jaké příležitostní pracovníci? 

20% stálí, 80% měnící se 

14. Jaké všechny faktory myslíte, že motivují dobrovolníky pracovat pro RunCzech? 

Baví je být mezi lidmi, na vzduchu, ve skvělé atmosféře se samými 

sportovci a samozřejmě neodcházejí domů s prázdnou. Často chtějí nabrat 

i zkušenosti během studia. 

15. Pořádáte nějaké akce čistě jen pro dobrovolníky? 

Ano, celý jeden večer věnovaný pouze jim a vyhlašujeme každoročně 

dobrovolníka roku. 

16. Jak odměňujete dobrovolníky za jejich práci? Co všechno mohou od RunCzechu 

dostat? 

Ceny se čas od času mění, ale obvykle batohy, trika, čepice. 

17. Jsou odměny stále stejné nebo se mění v průběhu času? Snažíte se vylepšovat 

systém odměňování? 

Jak bylo řečeno, mění se a pracujeme na zlepšení, nicméně máme omezené 

rozpočty. 

18. Jakou část odměn tvoří dary od partnerů, sponzorů a jakou část odměny přímo od 

RunCzechu? 

70% partneři, zbytek my. 

  



 

19. Mají dobrovolníci možnost se účastnit akcí RunCzechu jako návštěvníci (běžci)? 

Získávají startovné zdarma? 

Samozřejmě mohou, pokud zrovna nepracují jako dobrovolníci, ale 

startovné zdarma neposkytujeme. 

20. Jaké jsou zhruba celkové náklady na odměny dobrovolníkům pro půl maraton a 

VW maraton? 

Takové informace nejsem oprávněn poskytnout. 

21. Připadají vám tyto náklady úměrné nebo by se měly zvýšit/snížit? 

viz předchozí 

22. Jaké máte dosavadní zkušenosti se spokojeností dobrovolníků na vašich akcích? 

Málokdy si někdo přijde stěžovat. Většinou mají radost z toho, že mohou 

přiložit ruku k dílu. 

23. Jak je RunCzech spokojen s výkony dobrovolníků? Hodnotíte jednotlivce či 

skupiny? 

Jsem pyšní a velmi spokojení s výkony našich dobrovolníků. Kdyby se 

chtěli flákat, nechodí k nám dobrovolničit. 

24. Necháváte dobrovolníkům prostor pro zpětnou vazbu po akcích? 

Mluvíme se všemi otevřeně, kdykoliv za námi mohou přijít. 

25. Mají dobrovolníci možnost se ucházet o zaměstnání v RunCzechu? 

Jistě mohou, ale za stejných podmínek jako každý jiný kandidát. 

26. Je k jejich dobrovolnické praxi přihlíženo? 

Určitě to není ke škodě.  



 

Příloha č. 3: Dotazník Badminton 

1. Uveďte důvod, proč jste se rozhodl(a) vykonávat dobrovolnickou práci. 

2. Uveďte důvod, proč jste si vybral(a) pro vykonávání dobrovolnické práce právě 

badmintonový turnaj. 

3. Kolik sezón jste odpracoval v pozici dobrovolníka? Uveďte počet let. 

4. Odkud jste se dozvěděl o této formě dobrovolnictví? 

• Přes známé 

• E-mailem 

• Na internetu 

• Inzerát v novinách 

• Reklamou v rádiu 

• Reklamou v televizi 

• Venkovní reklamou 

• Telefonicky 

• Z letáku 

5. Pracujete jako dobrovolník: 

• Příležitostně (jednou za několik let) 

• Pravidelně (každý rok) 

6. Na škále 1 až 10 označte spokojenost s dobrovolnou prací na badmintonové akci. 

1 = velmi nespokojen(a), 10 = velmi spokojen(a)  

7. Jste spokojeni s náplní práce? 

• Určitě ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Určitě ne 

8. Je množství práce přiměřené vůči Vaší náplni? 

• Ano, zvládal(a) bych více 

• Ano, je přiměřené 

• Ne, je toho víc, než jsem čekal(a) 

• Ne, jsem přepracovaný(á) 

• Nevím 

  



 

9. Rozhodněte, zda byste chtěl(a) mít při práci větší míru: 

• Odpovědnosti 

• Kreativity 

• Fyzické práce 

• Psychické práce (vedení, administrativy) 

10. Ohodnoťte na škále 1 až 10, do jaké míry se cítíte při dobrovolné práci ve stresu? 

11. (1 = žádný stres; 10 = příliš stresu) 

12. Uvítal(a) byste delší pracovní přestávky na občerstvení? 

• Ano 

• Ne 

13. Pokud ano, uveďte počet minut, po jejíž dobu byste chtěl(a) pauzu mít. 

14. Na škále 1 až 10 napište spokojenost s odměnou. 1 = výrazně nespokojen(a), 10 

= velmi spokojen(a) 

15. Chtěl(a) byste i jiné benefity? 

• Ano 

• Ne 

• Nevím 

16. Pokud ano, uveďte příklad takového benefitu. Jestliže ne, můžete přeskočit. 

17. Na škále 1 až 10 napište spokojenost s vaším přímým nadřízeným. (1 = výrazně 

nespokojen(a); 10 = velmi spokojen(a)) 

18. Pokud jste v předchozí otázce dal(a) hodnocení menší než 10, co byste změnil u 

přístupu Vašeho nadřízeného? 

19. Na škále 1 až 10 napište spokojenost s jednáním ze strany sportovní organizace. 

(1 = výrazně nespokojen(a); 10 = velmi spokojen(a)) 

20. Pokud jste v předchozí otázce dal(a) hodnocení menší než 10, co konkrétně byste 

zlepšil/a z hlediska práce sportovní organizace, ve které působíte jako 

dobrovolník? 

• Uveďte Vaše pohlaví. 

• Žena 

• Muž 

21. Uveďte Váš věk v letech. 



 

22. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

• Základní 

• Středoškolské 

• Vysokoškolské 

23. Jaký je typ Vašeho pracovního úvazku? 

• Brigádník 

• Plný úvazek 

• Částečný 

• OSVČ 

• Majitel firmy 

 

  



 

Příloha č. 4: Rozhovor s koordinátorem dobrovolníků badminton 

 

Dotazy se týkají všech hlavních závodních akcí v Badmintonu, jmenovitě: MMČR 

2016/17, Mistrovství Evropy Juniorů (u17). 

1. Uveďte prosím Vaše celé jméno, název pracovní pozice a Vaše odpovědnosti 

týkající se dobrovolníků. 

Vojtěch Brothánek, vedoucí dobrovolníků – měl jsem na starosti chod 

dobrovolníků, rozdělování práce, kdo co bude dělat a kdy kdo bude k 

dispozici. 

2. Jakým způsobem oslovujete a získáváte lidi, aby se jako dobrovolníci připojili 

k závodům v Badmintonu? 

Pomocí kontaktů z předešlých akcí, případně z řad hráčů badmintonu a 

kamarádů. 

3. Na které z těchto akcí je potřeba nejméně a na které nejvíce dobrovolníků?  

Na obě zmiňované akce byl potřeba přibližně stejný počet dobrovolníků. 

4. Do jaké míry procentuálně se Vám daří naplňovat nutný počet dobrovolníků, 

případně jak řešíte jejich nedostatek? 

Cca 70 % - 80 %, když je nedostatek dobrovolníků řeší to kolegyně Linda 

z vlastních řad. 

5. Jakým způsobem informujete dobrovolníky o průběhu akce a pracovním 

zařazení? 

Víceméně nijak, občas si řekneme společně věci, které potřebujeme, aby 

v daný den fungovaly. 

6. Zajišťujete dopravu dobrovolníkům na místa konání akcí, případně i v jejich 

průběhu, když je nutno se přesouvat na delší vzdálenosti? 

V případě nutnosti přepravy v rámci akce ano, ale ne v případě dojezdu 

domů nebo na akci. 

7. Jakým způsobem členíte dobrovolníky při akcích a kdo je řídí / organizuje? 



 

Na starosti, kdo co bude dělat, jsem měl já. Snažili jsme se je rozdělovat 

tak, aby na každém “stanovišti” nebyl pouze jeden člověk, ale aspoň dva. 

Tudíž jsme se snažili dávat kamarády k sobě. 

8. Na jaké druhy práce dobrovolníky využíváte? 

Výpomoc s přípravou haly, organizační pokyny pro hráče, úklid haly po 

ukončení hracího dne, úklid po skončení turnaje. 

9. Kolik hodin průměrně stráví dobrovolník prací během jednoho dne? Kolik dní za 

sebou pracují? 

To je dosti individuální. 

10. Mají dobrovolníci pauzy během dne? 

Ano. 

11. Mají zajištěný pitný režim a stravu? 

Ano. 

12. Máte stálou dobrovolnickou základnu? 

Jestli máte na mysli prostor, kde si dobrovolníci můžou během dne na 

chvilku sednout, nasvačit apod. tak ano. Jinak ne. 

13. Pokud ano. Jaké procento dobrovolníků přibližně tvoří stálí a jaké příležitostní 

pracovníci? 

30% stálí, 70% příležitostní. 

14. Probíhají nějaká školení či instruktáže dobrovolníků před akcemi? 

Ano, probíhá zaškolení, kde, co a jak mají dělat a jak řešit věci, kdyby se 

vyskytl nějaký problém. 

15. Jaké všechny faktory myslíte, že motivují dobrovolníky pracovat na 

badmintonových turnajích? 

Podívat se na vysokou úroveň badmintonu, a snad i pomoct v průběhu 

turnaje. 

16. Pořádáte nějaké akce čistě jen pro dobrovolníky? 

Ne. 



 

17. Jak odměňujete dobrovolníky za jejich práci? Co všechno mohou od turnajového 

pořadatele dostat? 

Peněžní ohodnocení podle toho, kolik odpracují hodin, dále nějaká 

turnajová trika a případně další bonusy v podobě zbylých sponzorských 

darů. 

18. Jsou odměny stále stejné nebo se mění v průběhu času? Snažíte se vylepšovat 

systém odměňování? 

V rámci turnaje je systém odměn stále stejný. 

19. Jak jste spokojeni s prací dobrovolníků? Ohodnoťte na škále 1 (výrazně 

nespokojen) – 10 (velmi spokojen) 

Devět. 

20. Jaké jsou zhruba celkové náklady na odměny dobrovolníkům v rámci MMČR 

2016/17 nebo Mistrovství Evropy Juniorů (u17)? 

Takovou informaci nemám. 

21. Připadají vám tyto náklady úměrné nebo by se měly zvýšit/snížit? 

Nemůžu s jistotou říct. 

22. Jaké máte dosavadní zkušenosti se spokojeností dobrovolníků na vašich akcích? 

Jak kdo, je to poměrně těžké specifikovat, nicméně se snažíme, abychom 

tam dostali dobrovolníky, na které je spolehnutí, a aby člověk, když něco 

se řeklo, to považoval prakticky za hotovou věc. Lidé, kteří budou chtít 

pomoct, tak pomůžou a jsou super, bohužel se tam pak také mohou dostat 

lidé, kteří nechtějí tolik kooperovat a rozvracejí morálku ostatních 

dobrovolníků. 

23. Jak jste vy jako organizátor spokojen s výkony dobrovolníků? Hodnotíte 

jednotlivce či skupiny? 

S výsledkem jsme zatím byli vždycky víceméně spokojeni. Hodnotíme 

skupinu jako celek. Je to tým lidí, který se snaží tahat za jeden provaz, nikdo 

by tam neměl byt jako individuální persona. 

24. Necháváte dobrovolníkům prostor pro zpětnou vazbu po akcích? 



 

Moc ne, ale komunikujeme s nimi v rámci akcí, co by mělo být jinak nebo 

co je špatně. 

25. Zaměstnáváte jako klub některé bývalé dobrovolníky nebo znáte bývalého 

dobrovolníka z řad jiných badmintonových organizací? 

Víceméně nijak, z 90 % to co dobrovolník dělá, by měl zvládnout každý. 

pokud ale vidím, že to je člověk, který se mnou děla už třeba třetí akci a vím 

že je spolehlivý, tak vím, že na něj můžu předávat úkoly, které znamenají 

třeba i organizaci menší skupiny dobrovolníků. 

  



 

Příloha č. 5 Informovaný souhlas badminton 

  



 

 

Příloha č. 6 Informovaný souhlas RunCzech 

 
 

 


