
1 
  

UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

Motivace a překážky dobrovolnictví v dětské turistické organizaci 

Kořes 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

      Vedoucí diplomové práce:           Vypracoval:  

       Mgr. William Morea Crossan, Ph.D.         Matouš Novák 

 

Praha, srpen 2019 

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=a7476db45642c229ae4c69155e5f0e5d&tid=&do=main&doo=detail&did=189650
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=a7476db45642c229ae4c69155e5f0e5d&tid=&do=main&doo=detail&did=189650
https://is.cuni.cz/predmety/redir.php?id=a7476db45642c229ae4c69155e5f0e5d&tid=&redir=sezn_ucit&kod=07407


2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne ……………                                               …………… 

                                                                                                                   Matouš Novák 

 

 

 

 

 

 



3 
  

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým podpisem 

stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede mezi použitými 

prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

V první řadě bych chtěl poděkovat panu Mgr. Williamu Morea Crossanovi, Ph.D. za vedení 

mé práce a cenné rady při zpracování tématu. 

Dále bych rád poděkoval všem členům organizace Kořes, kteří se velmi ochotně zúčastnili 

výzkumu a nakonec své rodině, která mě podporovala po celou dobu studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
  

Abstrakt 

 

Název:     Motivace a překážky dobrovolnictví v dětském turistické organizaci Kořes 

 

Cíle:   Hlavním cílem této práce bylo zjistit a popsat motivace a bariéry dobrovolníků 

působících jako vedoucí v dětské organizaci Kořes.  

 

Metody:  V bakalářské práci byly použity kvantitativní a kvalitativní metody marketingového 

výzkumu. Jako kvalitativní metodu jsme použili polostrukturovaný rozhovor 

s aktivními členy organizace. Jako kvantitativní metodu jsme použili dotazníkové 

šetření mezi bývalými a stávajícími členy organizace.  

      

Výsledky: Výzkumem bylo zjištěno, že jako hlavní motivací pro činnost vedoucích v oddílu je 

možnost trávit čas se svými kamarády, příležitost pracovat s dětmi a předávat jim 

své zkušenosti, a možnost účastnit se různorodých činností oddílu. Jako hlavní 

bariéry pro práci v organizaci byly identifikovány vysoká časová náročnost, špatná 

interní komunikace a nevhodné rozdělení kompetencí v organizaci.   

 

Klíčová slova: Dobrovolnictví, motivace, volnočasové aktivity 
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Abstract 

 

Title:           Motivation and barriers of volunteering in childern‘s organization Kořes. 

 

Objectives: Main objective of this work was to find out main motivations and barriers of 

volunteers working as supervisors in childern’s orgaization Kořes.  

 

Methods:  In our bachelor’s thesis we used both quantitative and qualitative methods of 

marketing research. As qualitative method we used halfstructured interview with 

active organization supervisors. As quantitative method we used survey research 

across former and active organization supervisors. 

 

Results:      We found out that as main motivation for working as a supervisor in this 

organization is opportunity to spend time with friends, opportunity to work with 

kids and pass your own experiences on them and be part of many different 

activities that this organization is doing. As main barriers we identified high time 

demands, poor internal communication and inadequate allocation of competencies 

in organization. 

 

Keywords: Volunteering, motivation, free time activities 
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1.  Úvod 

Dobrovolnictví je v dnešní době velkým společenským fenoménem, bez kterého by nemohla 

být uspořádána řada akcí a událostí. Dobrovolníci jsou stále větší a nepostradatelnou součástí i 

při tak velkých událostech, jako jsou olympijské hry. Díky práci dobrovolníků funguje také 

velké množství organizací, institucí, sdružení a oddílů. Mnohé z těchto organizací jsou na práci 

dobrovolníků zcela závislé. Zvláště pak neziskové organizace pro dětské volnočasové aktivity 

mohou být založeny pouze na dobrovolnictví. Zároveň však právě tyto organizace mohou sehrát 

naprosto klíčovou roli při vývoji dětí. Zvláště v dnešní době je potřeba u dětí stále více 

podporovat vztah ke sportu a učit je, jak žít v kolektivu a budovat a uchovávat sociální vztahy.  

Specifikem dobrovolnictví je, že lidé většinou nejsou za své úsilí a práci finančně ohodnoceni, 

je tedy nutné je motivovat něčím jiným. Lidé se od sebe liší, a proto jsou i důvody, proč se 

stanou dobrovolníky, odlišné.  

Téma jsem si vybral, protože dobrovolnictví v dětských organizacích považuji velmi 

významnou, ale často opomíjenou činnost, kterou lze velmi výrazně a pozitivně ovlivnit vývoj 

dítěte. I samotný dobrovolník získá mnoho zkušeností, které pak využije v běžném i pracovním 

životě. Já sám jsem pak hlavním vedoucím malé dětské organizace, ve které jsem vyrůstal od 

dětství. Pohybuji se tedy v tomto prostředí a v posledních letech sleduji trend, jak právě tyto 

organizace postupně zanikají. V mnoha případech právě kvůli špatné práci s dobrovolníky a ne 

kvůli nedostatku dětí.   

Cílem této práce tedy bylo zjistit motivaci a překážky dobrovolníků k jejich činnosti v dětské 

skupině Kořes, která je v našem prostředí typickým dlouhodobě působícím dobrovolnickým 

spolkem. Obdobné organizační struktury jsou četné v mnoha dětských spolcích a obdobných 

nestátních neziskových dětských organizacích. Práce dobrovolníků v těchto malých skupinách 

je po mnoha stránkách velmi specifická. Hlavní důraz práce je tedy kladen na přesné popsání 

jednotlivých základních problémů, které dobrovolníkům brání v práci, nebo naopak impulzů ke 

zlepšení jejich práce. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. 

 Teoretická část se nejprve věnuje pojmu dobrovolnictví jako takovému. Poté je popsáno dělení 

dobrovolných činností z několika různých pohledů. Dále je zachycen význam dobrovolnictví 

z pohledu organizace, dobrovolníka i společnosti. Následuje představení motivace 

dobrovolnictví podle přístupu psychologického a sociologického a hlavních bariér 

dobrovolnictví, které jsou  rozděleny do několika kategorií. V závěru této části je stručně 

charakterizována organizace, ve které je provedeno šetření v praktické části. 
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V praktické části byl proveden výzkum v organizaci - skupině Kořes, který byl podkladem pro  

zodpovězení základních výzkumných otázek :  

• Proč se stát dobrovolníkem v této organizaci?  

• Je hlavní motivací práce s dětmi?  

• Jak důležitou roli hrají finance, jak náklady, tak absence jakékoliv odměny?   

• Kolik volného času jsou lidé schopni do organizace vložit? 

• Mají dostatečnou podporu od vedení organizace?  

• Je samotná komunikace v organizaci efektivní?  

Odpovědi na tyto otázky byly získány prostřednictvím dotazníku a především pak rozhovory 

s jednotlivými členy organizace, tak, aby byly zastoupeny všechny věkové skupiny vedoucích 

v ní pracujících. 
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2.  Teoretická část 

2.1  Pojem Dobrovolnictví 

Dobrovolnictví je velmi široký pojem a lze se na něj dívat z mnoha úhlů. Najít jednotnou 

definici je velmi složité. Mezi velmi široké definice lze zařadit například tuto: „Být 

dobrovolníkem znamená jít za své základní povinnosti, jednat na základě rozpoznané potřeby 

a bez záměru mít z dané činnosti finanční prospěch.“ (Ellis, Noyes, 1990). Tato definice sice 

nepopisuje přesné činnosti, které by měl dobrovolník vykonávat, ale představuje základní 

předpoklady pro dobrovolnickou práci, jako je absence finanční odměny nebo výkon práce nad 

vlastní potřeby a povinnosti. Přínos dobrovolnictví je uveden ve Všeobecné deklaraci o 

dobrovolnictví z roku 2001: „Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské 

společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva - touhu po míru, svobodě, 

příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny.“ (Všeobecná deklarace o dobrovolnictví, 

2001).  Pokud budeme hledat specifičtější definici, můžeme využít třeba tuto: „Dobrovolník, je 

osoba, která z vlastní vůle a bezvýdělečně pracuje pro neziskovou organizaci, která je formálně 

organizována a má jako svůj cíl službu nebo cokoliv jiného, než členství“ (Jenner, 2013). Tato 

definice již podrobněji popisuje jisté znaky dobrovolnictví, především práci z vlastní vůle. 

Dobrovolníkem je člověk, který pomáhá seniorům, ale také člověk, který při sportovní akci 

rozdává občerstvení. Mezi velmi konkrétní definice lze zařadit i tuto: „Dobrovolnictví je 

veřejně prospěšná činnost, kterou vymezujeme jako ochotu člověka poskytnout část svého času 

i sil ve prospěch potřebné organizace nebo člověka, aniž by s příjemcem pomoci byl vázán 

přátelskými či jinými vazbami. Z činnosti dobrovolníka mají přínos obě strany – příjemce, 

jemuž je pomoženo, i dobrovolník sám, protože získává nové zkušenosti, dovednosti, naváže 

nové přátelské vztahy a v první řadě – utvrdí se v tom, že dokáže být nezištně užitečný.“ 

(Dobrovolnické centrum, o.s. spolu s přispěvateli, 2011)  Aby se jednalo o opravdové 

dobrovolnictví, tak by podle Dekkera a Halmana a jejich studie různých definic dobrovolnictví 

měly být splněny tři základní body. Musí jít skutečně o dobrovolnou činnost, tedy dobrovolník 

musí mít na vybranou, zda ji provádět a nebo bez negativních následků neprovádět. Druhým 

bodem je pak absence příjmu nebo jakéhokoliv peněžního či materiálního výdělku. Pokud jsou 

hrazeny náklady na dopravu a stravu, nejedná se ještě o příjem, ale ve chvíli, kdy však 

získáváme nějakou materiální výhodu, naše práce již není čistě dobrovolnická. A posledním 

velmi důležitým faktorem je, že příjemcem naší pomoci jsou jiní lidé a to především mimo 

okruh naší rodiny a přátel. (Dekker, Halman, 2003)  
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2.2  Dělení dobrovolných činností 

Možností dělení dobrovolnictví je mnoho a každý z autorů k němu přistupuje jinak. Šormová 

ve své knize Dobrovolnictví například rozděluje podle osob, kterých se dobrovolnictví týká 

takto: 

Dobrovolná občanská výpomoc: Ta se týká především výpomoci na základě blízkých 

osobních vztahů, tedy především rodiny a přátel. Důležitým aspektem je absolutní absence 

jakéhokoliv odměňování a samozřejmost, s kterou tuto výpomoc provádíme. Tento druh 

můžeme znát již z historie, kdy si lidé často vyměňovali některé potřebné věci a mohli si tak 

zajistit vše potřebné pro život. Zvláště v době válek a totalitních režimů se  v této oblasti 

dokonce vytvářely systémy fungování mezi mnoha rodinami.  

Dobrovolnictví vzájemně prospěšné: Pod tuto kategorii spadá dobrovolnictví v komunitách, 

obcích a spolcích. Dobrovolníci navzájem utvářejí menší uskupení a organizace, aby dosáhli 

společných cílů prospěšných pro všechny členy dané komunity. Fungování těchto spolků může 

být však i veřejně prospěšné. Takto fungující spolky byly zakládány již za dob národního 

obrození, kdy podporovaly například vzdělanost nebo tělesnou aktivitu občanů. 

Dobrovolnictví veřejně prospěšné: Jak již název napovídá, hlavním smyslem tohoto 

dobrovolnictví je prospěšnost druhým. Na tomto principu tedy fungují mnohé veřejně 

prospěšné organizace a centra. V mnoha případech má toto dobrovolnictví podobnou náplň 

činnosti jako některé pracovní pozice. Důležitým prvkem je pak organizovanost těchto skupin. 

Každý dobrovolník musí mít přidělenou svoji pozici a náplň práce, aby jejich činnost mohla 

být efektivní. 

Dobrovolná služba: Ta se týká především dlouhodobé dobrovolnické činnosti a má mnoho 

společného s veřejně prospěšným dobrovolnictvím. Dobrovolníci jsou často vysíláni do jiných 

zemí nebo částí jejich vlastní země, aby zde plnili nějakou činnost. Musí být velmi dobře 

organizováni a jejich vztah k organizaci musí být jasně definován kvůli délce a místě pobytu. 

(Šormová, Klégrová, 2006): 

Dalším způsobem dělení dobrovolnictví je podle oblasti společenského života.  Významnou 

oblastí je zde zdravotnictví a sociální oblast. V něm jsou také vysoké požadavky na kvalifikaci 

jednotlivých dobrovolníků, protože zde jde o zdraví jiných lidí. Naopak v oblasti humanitárního 

dobrovolnictví je kvalifikace často upozaďována vzhledem k počtu a rychlosti nasazení 

jednotlivých dobrovolníků. Například v případě živelných katastrof a válek jsou činnosti, které 
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musí dobrovolník vykonávat, často velmi jednoduché, avšak je do nich potřeba zapojit mnohdy 

obrovské množství lidí. Třetí oblastí je ochrana životního prostředí. Tato oblast se týká 

především organizovaných prací na nápravu škod nebo předcházení ekologickým problémům. 

V poslední době nabývá na významnosti oblast dobrovolnictví ve sportu. Dobrovolníci jsou 

základem i těch největších sportovních událostí. Často může být tento způsob dobrovolnictví 

velmi cennou zkušeností do pracovního života. Je potřeba však zdůraznit, že velmi důležitá je 

také práce v menších spolcích a družstvech, například na vesnicích. Dobrovolníci se starají o 

provoz jednotlivých spolků, správu jejich majetku a výchovu mládeže. Poslední oblastí je pak 

kultura. Zde se činnost dobrovolníků týká především správy kulturních památek nebo 

vzdělávání a vytváření umění. (Šormová, Klégrová, 2006) 

Tošner a Sozanská dále dělí dobrovolnictví na dvě kategorie podle způsobu vzniku. Prvním je 

způsob „zdola nahoru“. Ten funguje tak, že několik dobrovolníků, kteří spolu často nemají 

žádné vazby, začne vykonávat dobrovolně nějakou prospěšnou aktivitu s nějakým cílem. 

Postupně se tímto způsobem mohou spojit až do organizovaných skupin a spolků, které 

uskutečňují své cíle pomocí dobrovolnictví. Jejich práce tak může být výrazně efektivnější, než 

kdyby každý pracoval neorganizovaně sám. Druhý způsob se nazývá „shora dolů“. Daná 

organizace, skládající se z profesionálů, se rozhodne pro využití dobrovolníků pro efektivnější 

plnění svých cílů. Přijímá a organizuje tedy další dobrovolníky, kteří často mohou přinést nové 

impulzy a obohacení pro dosavadní organizaci. (Tošner, Sozasnká, 2006) 

Kosina dělí dobrovolnictví na dvě kategorie podle časového vymezení. První je jednorázové 

dobrovolnictví. To se, jak již název napovídá, týká jednorázových akcí, jako například jsou 

sbírky, jednorázové sportovní akce nebo okamžitá výpomoc při živelných pohromách. Je 

potřeba si však uvědomit, že některé tyto akce mohou probíhat několikrát do roka. Dobrovolník 

tedy sice pracuje velmi nárazově, ale často opakovaně a počet odpracovaných hodin může 

dosahovat také vysokých hodnot, stejně jako u druhé kategorie, kterou je dlouhodobý 

dobrovolnický program. Ten se týká především dobrovolníků, kteří jsou členy nejrůznějších 

organizací. Vykonávají svou činnost pravidelně několik hodin v týdnu. Jejich činnost je 

systematicky organizována profesionálními pracovníky. (Kosina 2003) 

Poslední možností, jak pohlížet na dělení dobrovolnické práce, je z pohledu role, kterou 

v organizaci hraje. Frič ji dělí na tři případy. Prvním je organizace, která je přímo závislá na 

činnosti dobrovolníků. Ti totiž vykonávají hlavní činnost. V organizaci je pak pouze několik 

málo profesionálů, kteří jednotlivé dobrovolníky především koordinují. Další možností je, že 
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dobrovolníci  dělají práci, kterou by vykonávali běžní zaměstnanci, ale nejsou základem 

organizace. Často se mezi dobrovolníky řadí profesionálové z oboru, kteří své schopnosti 

uplatňují v nějaké neziskové organizaci. Poslední možností je pak dobrovolnictví jako 

doplňkový prvek. Dobrovolníci zlepšují kvalitu služeb a efektivitu organizace, avšak ta na nich 

není přímo závislá. (Frič 2001) 

 

2.3  Význam dobrovolnictví     

Podle Ochmana a Jordana má dobrovolnictví význam hned v několika sférách a je tedy 

oboustranně prospěšné. Pro samotné dobrovolníky je to především osobní rozvoj a učení se 

novým schopnostem a dovednostem. Pro organizaci je to pak především oživení a příliv nových 

impulzů a nápadů pro její další rozvoj. V neposlední řadě pak také zvyšují hodnotu organizace, 

jsou prostředkem k získávání finančních prostředků, ale také rozšiřují do společnosti povědomí 

o organizaci. (Ochman, Jordan 1997) 

2.3.1  Přínos pro organizaci 

Dobrovolnictví je ze své podstaty neplacenou službou, a proto jednou z hlavních výhod 

využívání této pracovní síly je často poměrně vysoká ekonomická úspora. Náklady na 

dobrovolníky jsou často nízké, což se projevuje například ve chvíli, kdy menší organizace 

uspořádá velkou akci, avšak bez dobrovolnické práce by finanční prostředky na zaplacení všech 

pracovníků nesehnala. Dalším důležitým faktorem je přínos nových myšlenek a další rozvoj 

pro organizaci. Dobrovolníci často dokážou poskytnout velmi důležitou zpětnou vazbu pro 

vedení organizace, která se tak může posouvat stále kupředu pod vlivem nových impulzů a 

myšlenek jejich dobrovolníků. Dobrovolníci jsou samozřejmě také vhodnými adepty na pozici 

plnohodnotných zaměstnanců v organizaci, neboť znají již její prostředí a vnitřní procesy. A 

nakonec příchod nových dobrovolníků mezi již dlouholeté zaměstnance může dodat nový 

impulz pro jejich práci a zabránit syndromu vyhoření. (Hladká, 2008) 

2.3.2  Přínos pro dobrovolníka  

Zde se jedná především o zisk nových zkušeností do budoucího pracovního života daného 

dobrovolníka. Dobrovolnická činnost často vyžaduje samostatnost a schopnost řešení 

netradičních problémů. Velmi často se může jednat o stáž nebo praxi v organizaci, kde se poté 

bude chtít dobrovolník uplatnit i ve svém pracovním životě. Dále samozřejmě lze získat touto 

cestou mnoho nových a cenných kontaktů pro budoucí život, rozvíjet svou kreativitu a 
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schopnost pracovat v kolektivu, komunikovat a někdy dokonce i vykonávat vedoucí pozici. 

Dalším důležitým přínosem je pak konfrontace dobrovolníkových postojů s různými situacemi, 

která může vést až ke změně jeho postojů a často rozdílnému pohledu na svět, než měl před 

touto zkušeností. (Hladká, 2008) 

2.3.3  Přínos pro společnost 

Díky dobrovolnictví se občané mohou zapojit do různých činností v rámci jejich lokální 

komunity a posilovat tak jejich zapojení do občanských aktivit a rozvíjení jejich blízkého okolí. 

Jak uvádí Všeobecná deklarace o dobrovolnictví:  

a) udržovat a posilovat takové lidské hodnoty, jako jsou soudržnost, zájem o druhé a služba 

jiným lidem 

b) aby jednotlivci mohli uplatňovat svá práva a odpovědnost jako příslušníci komunity a aby se 

zároveň mohli po celý život učit růst, realizovat veškerý svůj lidský potenciál 

c) propojení navzdory rozdílům, které nás rozdělují, abychom mohli žít ve zdravých, 

udržitelných komunitách a abychom mohli společně usilovat o nalezení nových řešení pro 

společné úkoly a mohli jsme utvářet náš kolektivní osud.  (Všeobecná deklarace o 

dobrovolnictví 2001) 

Dále dobrovolnictví podporuje a vyvolává v lidech pocit solidárnosti a může pomoci začlenit 

se do společnosti lidem, kteří jsou nějakým způsobem vůči ostatním znevýhodněni nebo 

odmítáni, a také vhodně doplňuje volný prostor v životě běžného pracujícího obyvatelstva. 

(Šormová, Klégrová, 2006) 

 

2.4  Motivace dobrovolnictví 

„Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování, který vychází z 

biologických zdrojů; pojem motivace v psychologii zatím značně nejednotný; nejčastěji chápán 

jako intrapsychický proces zvýšení nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, energizace organizmu; 

projevuje se napětím, neklidem, činností směřující k porušení rovnováhy; v zaměření motivace 

se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti a 

naučené dovednosti; za nežádoucí motivaci jsou považovány strach, úzkost, bolest aj.“ (Hartl, 

Hartlová, 2000) Motivace je důvod toho, proč každý člověk dělá své činy. Motivace zdaleka 
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nemusí být pouze jedna, naopak většinou motivačních prvků pro naší činnost je mnohem více. 

Pojmem motivace se zabývá především obor psychologie a toto téma se řeší již velmi dlouhou 

dobu, ale je stále aktuální. V případě dobrovolnictví se často předpokládá, že motivací je pouze 

čistě pomoc jiným, ale v mnoha případech tomu tak není. Za dobrovolnickou činností mohou 

být zcela jiné motivy. Pokud chceme zkoumat motivaci dobrovolníků můžeme použít dva 

základní přístupy, které uvádí  Frič a Pospíšilová, a to psychologický a sociologický (Frič, 

Pospíšilová a kol., 2010). 

2.4.1  Psychologický přístup 

Tento přístup předpokládá dobrovolníka jako člověka s velmi silnou empatií  a jeho motivace 

je tedy velmi čistá a bez jeho osobního prospěchu. Dobrovolník se na základě svých postojů a 

hodnot snaží pomáhat, a přitom neočekává žádnou protihodnotu nebo osobní prospěch. Tento 

výklad je ale často rozporován, neboť je poukazováno na to, že dobrovolník ze své činnosti 

velmi často má přínos i přesto, že není ve finanční formě. Dobrovolník si takovéto motivace 

ani nemusí být pořádně vědom, ale jak bylo zmíněno již dříve, častým přínosem jsou nové 

zkušenosti, kontakty a osobní rozvoj. Nelze pak zapomenout, že mnoho dobrovolníků má dobrý 

pocit z toho, že pomáhají ostatním lidem, a je to tedy ve své podstatě jejich osobní odměna. 

Dobrovolná činnost nám tedy vždy nějakou odměnu přináší a někteří odborníci uvádějí, že 

v každé dobrovolné činnosti je kousek sobectví. Motivací k dobrovolnictví tedy může být i 

pocit, že se nám jednou dobro za naše skutky vrátí (Frič, Pospíšilová a kol., 2010). „Není to 

jednoduše ‚neplacená práce‘, ale neplacená práce, která je vhodně motivovaná“ (Musick, 

Wilson, 2008). Bylo by však chybné tvrdit, že takováto motivace je špatná. I přesto, že 

dobrovolník je motivován svými osobními zájmy, jeho přínos pro společnost je obrovský a 

v mnoha směrech klíčový. Dobrovolnictví je sice prostředkem, kterým realizuje vlastní cíle, ale 

jeho práce je významnou ne jen pouze pro něho, ale především pro ostatní. Ve výsledku je tedy 

jeho chování prospěšné. (Frič, Pospíšilová a kol., 2010)  

2.4.2  Sociologický přístup 

Na rozdíl od psychologického přístupu, sociologický přístup zkoumá především společenské 

prostředí jedince. Hlavní motivací jsou pak rodina, společnost, prostředí ve kterém vyrůstá, 

náboženství a další hodnoty, ve které věří, a různé požadavky a očekávání spojená s jeho 

věkem, pohlavím, společenským postavením a místem, kde se dobrovolník pohybuje. Důležité 

je tedy, jaký pohled mají na daného jedince ostatní, k čemu je přirozeně směřován a co je od 
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něj ostatními očekáváno oplátkou za jeho postavení a prestiž v rámci společnosti (Frič, 

Pospíšilová a kol., 2010). 

Tošner a Sozanská uvádějí ve své knize tři základní typy motivace k dobrovolnictví na základě 

rozsáhlého výzkumu v České republice z let 1999-2000. (Tošner, Sozanská, 2006) „Výzkum 

byl realizovaný Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS), Agenturou neziskového sektoru 

(AGNES) a Agenturou STEM ve spolupráci s nadací VIA a občanským sdružením HESTIA“ 

(Frič, 2001) 

2.4.2.1  Konvenční, normativní motivace 

Tento druh motivace je typický tím, že dobrovolníkem se člověk stává kvůli morálním 

hodnotám, které jsou uznávány v jeho okolí. Druhou možností je, že je motivován určitými 

nepsanými pravidly společnosti nebo jsou oba tyto případy přítomny společně. Dobrým 

příkladem může být například náboženství, které určuje, že by se daná dobrovolná činnost měla 

vykonávat, protože je to podle jeho rétoriky správné. Důležitou roli zde hrají nejbližší přátelé, 

rodina a různé výukové instituce, jako je například škola. Ve své podstatě jsou to hlavně 

instituce a blízké okolí, ve kterém daný dobrovolník vyrůstá, a ovlivňují ho tak dlouhodobě, že 

si jejich pravidla a morální zásady přenese do svého života. Tento typ motivace se vyskytuje 

hlavně u lidí věřících a lidí starších 60 let. Zároveň tento typ motivace pohání kolem 41% 

dobrovolníků v České republice  (Tošner, Sozanská, 2006). 

 

2.4.2.2  Reciproční motivace  

Tento typ motivace převládá především u lidí bez náboženského vyznání a mladšího věku. Jeho 

podstatou, jak sám název napovídá, je reciprocita, tedy skutečnost, že dobrovolník vykonává 

dobrovolnou činnost, ale plyne mu z ní i osobní prospěch. Typickým příkladem může být 

student, který se v rámci přípravy na pracovní život angažuje v nějakém typu dobrovolnické 

činnosti. Může zde nasbírat cenné zkušenosti, kontakty a rozvíjet své schopnosti v mnoha 

ohledech. Tento typ motivace převládá u 37% dobrovolníků v České republice  (Tošner, 

Sozanská, 2006). 

2.4.2.3  Nerozvinutá motivace 

Třetím druhem motivace je potom nerozvinutá motivace. Tato motivace se nejvíce vyskytuje u 

lidí ve věku 46-60 let a celkově je jí poháněno 23% dobrovolníků v České republice. Hlavním 

prvkem této motivace je subjektivní pocit a zájem dobrovolníka o vybranou organizaci. 
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Dobrovolník pociťuje k této organizaci náklonost, protože podle jeho postojů a měřítek, 

vykonává prospěšnou činnost a jeho práce v ní bude mít smysl  (Tošner, Sozanská, 2006). 

2.4.2.4  Záporná motivace  

Na posledním místě je pak také potřeba zmínit zápornou motivaci. Ta může mít na danou 

vykonávanou činnost velmi negativní vliv. Tento druh motivace pramení především z osobních 

problémů daného dobrovolníka. Špatná životní situace nebo jiné problémy mohou vést 

dobrovolníka k působení na své okolí tak, že danou práci je nucen dělat, a to vede poté ke 

špatnému hodnocení a provádění dané služby. Tito lidé jsou pak často potencionálními klienty, 

kteří by danou pomoc potřebovali ( Tošner, Sozanská, 2006). 

2.5  Bariéry dobrovolnictví 

Dobrovolnictví probíhá ve většině případů ve volném čase každého dobrovolníka. Po 

dobrovolnících je vyžadováno mnoho úkonů, které jim často zadává vedení, které je za svoji 

práci placené. Motivace může být u dobrovolníků mnohdy slabá a snadno se nechají odradit, 

zvlášť pokud něco správně nefunguje. Je tedy důležité zkoumat i překážky, které práce 

dobrovolníků obnáší, a snažit se jich co nejvíce vyvarovat. Tyto překážky by se daly shrnout 

do několika kategorií. Tošner a Sozanská uvádějí několik možných překážek ze strany 

dobrovolníka: 

• Zjistí velký rozdíl mezi svým očekáváním a skutečnou činností. 

• Mají pocit, že jejich pomoc je k ničemu. 

• Nedostanou žádnou zpětnou vazbu, ani pochvalu či ocenění. 

• Úkoly jsou příliš rutinní, žádná rozmanitost. 

• Cítí nedostatečnou podporu spolupracovníků. 

• Úkol či tým nepřináší téměř žádnou prestiž. 

• Činnost jim nedává možnost osobního růstu. 

• Mají příliš malé možnosti projevit iniciativu či tvořivost. 

• Cítí napětí mezi spolupracovníky. (Tošner, Sozanská, 2005) 
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2.5.1  Struktura organizace 

Využití dobrovolníků vyžaduje velmi pružnou a operativní strukturu vedení organizace. 

Zejména větší organizace mohou mít v tomto směru problém, neboť jejich vnitřní procesy se 

řídí přísně danými pravidly a procesy. Dalším důvodem může být samotná ochrana klientů a 

snaha nenarušovat práci zkušených plnohodnotných zaměstnanců. Dobrovolníci by měli pouze 

doplňovat určité mezery v péči o klienty a organizace by měla být schopna snadno se 

přizpůsobovat jejich potřebám a možnostem. V případě bezpečnostních rizik by měla být pak 

pravidla co nejjednodušší a pochopitelná pro všechny, aby nebyla hned z počátku velkou 

překážkou pro dobrovolnickou práci. Důležité je i v zaběhlých systémech dobrovolníky stále 

motivovat a podporovat jejich nadšení  (Novotný, Stará, 2002). 

2.5.2  Administrativa 

Samotná organizace musí provádět mnoho administrativních úkonů již před přijetím 

dobrovolníka. Značně se zde liší pravidla pro organizace s akreditovanou dobrovolnickou prací  

a neakreditované. Oba tyto druhy organizací musejí pořádat nábory, schůzky s možnými 

zájemci a poté samozřejmě výcvik samotných dobrovolníků. Akreditované organizace pak 

sepisují se svými přijatými dobrovolníky smlouvy, které obsahují náplň práce, práva a 

povinnosti každého dobrovolníka a další smluvní ustanovení. U neakreditovaných organizací 

tato smlouva není povinností, ale alespoň ústní domluva by měla v těchto bodech proběhnout. 

Další povinností akreditovaných organizací je povinné pojištění odpovědnosti dobrovolníků. U 

neakreditovaných společností opět není vyžadováno, ale i tak je doporučeno, neboť škody 

neodborného pracovníka napáchané z nevědomosti mohou být značné. Dalšími 

administrativními úkony mohou být povinné zdravotnické kurzy například na tábory, placené 

potvrzení způsobilosti od lékaře, vedení evidence dobrovolníků a podpis etických kodexů a 

směrnic organizací (Novotný, Stará, 2002). 

2.5.3  Časová náročnost 

Přivedení dobrovolníků do již zaběhlé organizace přináší hned několik časově náročných úkolů 

pro stávající zaměstnance. Samotné hledání nových dobrovolníků, jejich zaučení nebo 

vzdělávání se na různých kurzech, znamená pro stávající pracovníky několik dalších hodin, 

které si musejí vyčlenit, aby spolupráce mohla fungovat. Činností, které jsou potřeba pro 

zavedení kvalitní dobrovolnické činnosti je mnoho. Mnoho zaměstnanců může odradit tento 

čas strávený navíc a jejich přístup k dobrovolníkům může být pak značně negativní. Možnou 

náhradou tohoto dodatečného pracovního vytížení pro stávající zaměstnance může být přijetí 
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plnohodnotného vedoucího pracovníka pro dobrovolníky. Ten poté sehrává roli prostředníka 

mezi zaměstnanci a dobrovolníky, aby jejich spolupráce mohla efektivně fungovat. 

Zaměstnanci poté s větším pochopením přizpůsobí svou práci, aby se dobrovolníci mohli vše 

naučit, a dobrovolníci se naopak snaží získat co nejvíce informací, aby mohli co nejdříve 

v organizaci fungovat s co největší samostatností (Niklová, 2000). Důležité je poté 

neopomenout, že dobrovolnická činnost se v mnoha případech děje ve volném čase 

dobrovolníků. Ti pak nemusí být vždy ochotní upřednostnit tuto činnost před jinými, pro ně 

důležitějšími událostmi, spojenými s rodinou, přáteli nebo zájmy. Je nutno se tedy těmto 

požadavkům snažit přizpůsobit, aby se dobrovolník necítil být do ničeho nucen. Jeho motivace 

by pak mohla silně poklesnout a vést k odchodu z organizace. Tento problém se vyskytuje 

především u organizací, ve kterých dobrovolník funguje dlouhodobě (Ochman, Jordan, 1997). 

2.5.4  Finanční náročnost  

Dobrovolnictví v dlouhodobém horizontu přináší nesporně kladné ekonomické výnosy, 

počáteční náklady však mohou být značné a pro mnohé, především malé organizace, vyšší, než 

jsou jejich možnosti. Pokud bude najat koordinátor dobrovolníků, přibyde jeden mzdový náklad 

navíc a náklady na jeho vzdělání a proškolení. (Novotný, Stará, 2002) Samotné školení 

dobrovolníků je nákladné, pokud je prováděno interně, ale i externě. Pokud se bude jednat o 

dobrovolnictví v odborném sektoru, může být také velmi časově náročné. (Ochman, Jordan, 

1997) Další důležitou položkou je budoucí pracovní prostor pro dobrovolníky a jejich 

koordinátora. Je potřeba pořídit nové technické vybavení jako jsou počítače, telefony a různé 

kancelářské potřeby (Novotný, Stará, 2002). Finanční náklady na tyto činnosti lze mnohdy 

získat z dotačních fondů různých ministerstev podle pole působení organizace. Ve výsledné 

bilanci je dobrovolnictví kladným přínosem pro organizace a to nikoliv pouze ve finančním 

ohledu. Z pohledu dobrovolníka poté může dojít k dodatečným nákladům v podobě cestovních 

nákladů nebo nákladů za stravování. Záleží na politice dané organizace, zda všechny tyto 

náklady proplácí nebo se na těchto nákladech činnosti spolupodílejí samotní dobrovolníci. 

Finanční stránka opět tedy může být výraznou bariérou pro některé dobrovolníky, zvláště 

v souvislosti s tím, jaké mají rodinné a finanční zajištění a v jaké životní fázi se právě nacházejí. 

Někdy však může být přínos pro dobrovolníka nebo motivace k jeho práci tak silná, že je 

ochotný mnoho z těchto nákladů nést sám. (Tošner, Sozanská, 2006). 
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2.5.5  Nedostatečné vedení dobrovolnické práce 

Jak bylo již několikrát uvedeno výše, dobrovolnická práce musí být koordinovaná a dobře 

vedená, aby měla smysl a byla dlouhodobě udržitelná. Byla zmíněna možná pozitivní role  

koordinátora dobrovolníků, který se věnuje výhradně práci s nimi. Zde je důležité podotknout, 

že i tento systém musí být však pečlivě připraven a veden lidmi s odbornými znalostmi a 

praktickými zkušenostmi. Může se poté stát, že dobrovolník stále vykonává stejnou činnost, 

často pro něj nijak nepřínosnou a nezajímavou, a upadá pak i jeho motivace a nasazení pro 

práci. To může vyústit v nespokojenost samotné organizace a ukončení spolupráce 

s dobrovolníky. Zavedení kvalitního systému práce s dobrovolníky je dlouhodobá činnost 

podmíněná kvalitní přípravou. Pokud organizace není schopna dostávat kvalitní zpětnou vazbu 

od svých dobrovolníků, ale i zaměstnanců, kteří s nimi pracují, není možné dále rozvíjet 

spolupráci s dobrovolníky a ta se může stát neefektivní a kontraproduktivní. (Tošner, Sozanská, 

2006). 

 

2.6  Kořes 

Kořes je dětská nestátní nezisková organizace, právní formou pobočný spolek. Je součástí 

nadřízeného spolku – dětské organizace s celostátní působností Kondor (Konfederace 

Nezávislých – Dětská Organizace), jeho formálně přesný název je tedy Kondor – skupina 

Kořes. Zároveň je prostřednictvím nadřízeného spolku členem České rady dětí a mládeže, 

která sdružuje významnou většinu dětských organizací v ČR, včetně člensky nejsilnějších, 

jako je Junák a Pionýr. Na rozdíl od nich však Kondor za celou svojí historii je 

dobrovolnickou organizací zcela, tedy ani ústředí ani jeho pobočné spolky nemají placené 

pracovníky.  Kořes připravuje a realizuje volnočasové aktivity pro děti od 5 do 15 let. Hlavní 

náplní jsou víkendové výlety s dětmi, sportovní akce, hry, zimní a letní tábory. Děti se také 

pravidelně jednou týdně scházejí v klubovně, kde se učí novým dovednostem a hrají hry. 

Historie vzniku oddílů Kořesu sahá až do roku 1968. Tehdy vznikl první z nich - Práčata. 

Tento oddíl bez přestání funguje dodnes, tedy již více než 50 let, a stejně jako další oddíly této 

organizace sídlí pražské části Modřany. V roce 1990 pak vzniká spojením dalších oddílů 

skupina Kořes. Ta se skládá ze tří oddílů. Pramínek a Paprsek jsou pro děti od 5 do 10 let, 

Práčata jsou potom pro děti od 10 do 15 let. Praktický život členů ve skupině je založen na 

velmi rodinné atmosféře. Děti, které začínají v mladších oddílech, postupně přecházejí do 

staršího oddílu a poté co dovrší 15 let stávají se instruktory a ve věku 18ti let vedoucími. 
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Každý instruktor a vedoucí je přiřazen pro celoroční činnost k jednomu z oddílů. Je však 

dlouhodobou praxí, že vedoucí pomáhají průběžně také na vybraných akcích jiných oddílů. 

Řada akcí je také pořádána pro všechny oddíly společně a má tedy statut akcí skupinových. 

Mnoho  členů z dětských řad má rodiče, kteří dříve některým oddílem prošli. Zároveň i 

mnoho dětí a vedoucích se znají již od doby ještě dříve, než se stali členy skupiny, a proto 

přátelské vztahy jsou základním kamenem fungování Kořesu. Spolek je veden členskou 

schůzí, která si volí své Vedení, které je kolektivním statutárním orgánem. Každý oddíl má 

svého hlavního vedoucího a ti jsou podřízení hlavnímu vedoucímu skupiny. Dalšími členy 

Vedení jsou pak hospodář a za každý oddíl ještě jeden další vedoucí. O činnosti jednotlivých 

oddílů rozhodují jejich hlavní vedoucí, pokud se jedná o závažnější rozhodnutí, musí je 

odsouhlasit schůze Vedení. Finance jsou rozdělovány na základě rozhodnutí Vedení nebo 

pokud se jedná o menší částky, na základě rozhodnutí hlavního vedoucího skupiny. Oddíl je 

financován především z členských příspěvků a příspěvků na jednotlivé akce. Částečně také, 

podle aktuálních možností, čerpá dotace, které jsou vždy přísně účelově vázané. Všichni 

vedoucí a instruktoři vykonávají svou činnost naprosto dobrovolně bez jakéhokoliv nároku na 

finanční odměnu. Mohou však v omezené míře využívat vybavení oddílu pro svoje potřeby. 

V posledních několika letech má skupina Kořes přibližně 15-20 vedoucích a 100 dětí. V létě 

pořádá každý z oddílů vlastní 14 denní letní tábor. V zimě probíhají 2 lyžařské tábory na 

táborové základně v Jizerských horách. V průběhu školního roku potom proběhne přibližně 

45 víkendových akcí od odpoledních her v okolí klubovny po celovíkendové akce 

s přespáním ve stanech. (www.skupinakores.cz)  Na závěr této části je třeba uvést ještě 

upřesnění významu termínů označujících věk a status osob, které jsou součástí této práce a 

jsou důležité pro porozumění komentářům výzkumu. Zatímco některé všeobecně sdílené 

dokumenty definují dítě jako osobu ve věku do dovršení 18ti let, s ohledem na smysl 

působení skupiny Kořes a organizaci jejích akcí jsou jako děti vnímány osoby do 15ti let. 

Označení instruktor pro osoby mezi 15ti a 18ti lety je dáno pouze interní tradicí a ve smyslu 

pro skupinu Kořes platného Statutu organizace Kondor se jedná již o vedoucí stejně jako u 

členů starších 18ti let. ( Statut organizace Kondor)  
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3.  Cíle 

Cílem bakalářské práce je zjistit motivace a překážky dobrovolníků v organizaci Kořes 

k vykonávání činností v rámci organizace. Přínos výzkumu spočívá tedy v tom, že odhaluje 

motivace a překážky pro dobrovolnickou činnost. Následně je možné díky těmto zjištěným 

informacím vytvořit návrh, který by měl situaci ohledně dobrovolnictví ve 

zkoumané organizaci zlepšit s potenciálem využití u řady organizací obdobných. 
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4.  Metodika práce 

Při každém marketingovém výzkumu je nutné dodržet a respektovat určité kroky a postupy, 

které jsou pro úspěšnost výzkumu rozhodující.  

Proces marketingového výzkumu: 

1. Určení cíle marketingového výzkumu, definování problému, přínos výzkumu 

2. Zdroje dat 

3. Metody a techniky sběru dat 

4. Určení velikosti vzorku 

5. Sběr dat 

6. Zpracování a analýza dat 

7. Zpracování a prezentace závěrečné zprávy (Hendl, 2008) 

 

Určení cíle marketingového výzkumu, definování problému, přínos výzkumu: Byly 

popsány v minulé kapitole. 

Zdroje dat: Ve výzkumu byla použita data sekundární i data primární. Jako zdroj sekundárních 

dat sloužily internetové stránky skupiny Kořes: www.skupinakores.cz, odkud byly čerpány  

informace o této organizaci, která byly využity především v úvodu práce. Data primární byla 

získána až na základě vlastního výzkumu, který byl proveden. 

Metody a techniky sběru dat: Výzkum obsahuje metodu kvalitativní, a to v podobě 

polostrukturovaného rozhovoru, který probíhal v rozmezí března 2017 – března 2019  

s několika vybranými respondenty, kteří jsou aktivními členy organizace, a také metodu 

kvantitativní, která byla realizována  elektronickým dotazníkem. 

Určení velikosti vzorku: Vzhledem k tématu výzkumu je velikost vzorku omezena počtem 

současných a bývalých vedoucích ve skupině Kořes. V současnosti v organizaci pracuje zhruba 

15 vedoucích. Z toho důvodu bylo cílem v rámci dotazníkového šetření vybrat okolo 30 

dotazníků, což by zahrnovalo téměř všechny současné vedoucí a navíc podobný počet bývalých 

vedoucích. Takový vzorek by měl být dostatečně vypovídající.  Polostrukturované rozhovory 

zkoumaly názory šesti respondentů 
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Sběr dat: Všichni respondenti, kteří se účastnili výzkumu, tedy jak formou odpovědí 

elektronickým dotazníkem, tak jako účastníci polostrukturovaných rozhovorů, byli předem 

informováni o obsahu, účelu a prezentaci získaných dat a zpracovaných závěrů a poskytli na 

tomto základě informovaný souhlas. Rozhovory proběhly v období březen 2017- březen 2019 

při osobním setkání tázajícího s respondenty. Před samotnou realizací rozhovorů byli tito 

respondenti dotázáni, zda jsou ochotni se výzkumu účastnit. Dotazníky byly mezi respondenty 

rozeslané mailem nebo přes sociální síť Facebook, dotazník byl také v online podobě umístěn 

na internetové stránky skupiny Kořes. Jedinou podmínkou pro účast v dotazníkovém šetření 

bylo to, aby respondenti někdy během svého života vykonávali pozici vedoucích v  Kořesu. 

Tento sběr dat probíhal po dobu jednoho měsíce. 

Zpracování a analýza dat: Data získaná z rozhovorů byla zpracovávána v rozmezí duben 

2017- duben 2019, kdy byly analyzovány odpovědi jednotlivých respondentů. Zpracovávání 

dat ze všech vyplněných dotazníků (celkem 39), které se vrátily, probíhalo během měsíce 

května 2019. Na základě dat vyplývajících z dotazníků byly vytvořeny grafy, které byly 

doplněny slovním komentářem. 

4.1  Kvalitativní metoda 

Pro výzkum kvalitativní metodou byl si vybrán polostrukturovaný rozhovor jehož přepis 

naleznete v příloze 1. Tento způsob byl vybrán, protože potřebná data byla získávána od 

aktivních vedoucích Kořesu a touto metodou lze zjistit největší množství věrohodných dat. Pro 

rozhovory byly předem stanoveny oblasti, na které budou respondenti dotazováni. Těmito 

oblastmi byly: 

1) Motivace v začátku práce vedoucího - v této části byly respondenti tázáni na jejich prvotní 

motivaci pro vstup do oddílu jako vedoucí. 

2) Změna motivace v prvních letech - tato oblast byla zaměřena na změnu motivačních 

faktorů v prvních 3-5 letech a její důvody. 

3) Podpora motivace vedoucích Vedením skupiny – tato oblast se zaměřila na to, zda Vedení 

skupiny motivuje vedoucí k jejich práci nebo jim je naopak překážkou. 

4) Časová náročnost - zde se výzkum zaměřil na velkou časovou náročnost činnosti, se kterou 

se musí každý vedoucí potýkat. 
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5) Finanční náročnost - tato oblast se týkala finančních prostředků, které musí vedoucí 

vynakládat na činnost. 

6) Interní komunikace -  tato oblast se zabývala vnitřním interpersonálním prostředím. 

Komunikací mezi dobrovolníkem a Vedením, ale i mezi samotnými vedoucími a jejím vlivem 

na práci dobrovolníka. 

7) Možné budoucí změny pro lepší fungování skupiny - tato oblast zjišťovala aktuální 

nejdůležitější problémy skupiny, dále návrhy na jejich změnu samotnými vedoucími. 

4.2  Kvantitativní výzkum 

Pro kvantitativní výzkum byl vytvořen elektronický anonymní dotazník, který naleznete 

v příloze 2. Ten byl poslán vybrané skupině respondentů, kteří působí nebo působili 

v organizaci Kořes 

Konstrukce dotazníku pro marketingový výzkum – zásady pro jeho tvorbu 

1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést – dotazník  měl přinést 

informace o tom, co motivuje nebo naopak odrazuje členy organizace Kořes, aby se 

podíleli na aktivitách oddílu a skupiny. Přínosem tedy měly být informace o tom, jaké 

jsou motivační impulsy a hlavní překážky pro vykonávání dobrovolnictví v organizaci. 

2. Určení způsobu dotazování - pro výzkum byla zvolena metoda kvantitativní, a to 

konkrétně elektronického dotazování. Tato metoda je vhodná zejména proto, že 

poskytne dostatečné množství dat a informací od velkého počtu respondentů. Tento 

způsob dotazování navíc není nákladný ani příliš organizačně náročný. Další výhodou 

elektronického dotazování je vysoká rychlost sběru dat. 

3. Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr - jako cílová skupina 

respondentů byla zvolena současná a bývalá členská základna organizace Kořes 

různého věku, která stále vykonává pozici vedoucích v oddílech nebo ji vykonávala 

v době nedávno minulé. Ve vybraném vzorku respondentů jsou zastoupena obě pohlaví 

vyváženě.  

4. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace – v dotazníku se vyskytovaly 

všechny tři základní typy otázek. Největší zastoupení v dotazníku měly otázky 

uzavřené, ve kterých respondenti vybírali své odpovědi z předem daných variant. 

Příkladem uzavřené otázky v dotazníku je otázka číslo dva : „Vstoupili jste do 

organizace jako dítě?“ Respondenti na ni mohli odpovědět ano či ne. Dotazník 
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obsahoval také otázky otevřené, na které mohli respondenti odpovědět zcela volně. 

Příkladem otevřené otázky je otázka číslo sedm: „Pokud byste měli možnost, co a jak 

byste změnili k lepšímu?“ Součástí dotazníku byly i otázky polouzavřené. Jako příklad 

uvádíme otázku číslo šest:  „Co považujete za hlavní překážky spolupráce s organizací?“ 

(Pro neaktivní: „Jaký byl důvod ukončení spolupráce?“) V případě, že by si respondent 

u této otázky nevybral z nabízených možností, mohl sám uvést, co považuje za hlavní 

překážku. 

5. Konstrukce celého dotazníku - dotazník se skládal z průvodního dopisu, který 

obsahoval žádost o vyplnění, vysvětlení cíle a přínosu dotazníku, slib anonymity, slib 

nezneužití osobních údajů a poděkování za vyplnění. Dotazník se dále skládal z otázek 

úvodních, věcných, filtračních a na závěr z otázek identifikačních. U otázek 

identifikačních bylo dotazováno pohlaví respondenta, tedy jestli je dotazovaný muž 

nebo žena, jeho věk. Dotazník obsahoval celkem 12 otázek.  

6. Pilotáž – v únoru 2017 před samotným výzkumem byla provedena pilotáž, došlo tedy 

k ověření funkčnosti dotazníku (srozumitelnost otázek, logického řazení otázek…). 

Dotazník byl předložen osmi respondentům. Na základě jejich reakce a odpovědí nebyla 

zjištěna žádná potřeba korekce. Dotazník byl tedy shledán jako funkční. (Kotler, Keller, 

2007) 
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5  Výsledky výzkumu 

5.1  Výsledky kvantitativního výzkumu Kořes 

Dotazník vyplnilo celkem 39 respondentů. Mezi nimi byli zastoupeni jak současní, tak minulí 

vedoucí organizace Kořes. Obě pohlaví byla zastoupena téměř rovnoměrně, když na otázky 

v dotazníku odpovědělo 21 mužů a 18 žen. 

 

Graf 1: Poměr pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Věkové rozmezí dotazovaných osob se pohybovalo mezi 16 – 58 lety. Nejvíce respondentů 

spadalo do věkové kategorie 16 – 19 let, kterých dotazník vyplnilo dohromady sedmnáct. 

Nejvíce dotazníků se vrátilo od osmnáctiletých respondentů (6 dotazníků), následovali 

sedmnáctiletí a devatenáctiletí (vždy 5 dotazníků).  Do věkové kategorie 20 – 29 let spadalo 

sedm respondentů. Následovala kategorie 30 – 39 let, která byla zastoupena devíti respondenty. 

Nejmenší počet dotazníků byl vyplněn respondenty, kteří spadali do dvou nejstarších věkových 

kategorií (40 – 49 let a kategorie nad 50 let). Kategorie 40 – 49 byla zastoupena čtyřmi 

respondenty, kategorie nad 50 let pak dvěma respondenty. 
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Graf 2: Věkové kategorie 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Dále výzkum zkoumal, jaké je rodinné zázemí dotazovaných osob. Z odpovědí vyplývá, že 

velmi těsná nadpoloviční většina respondentů stále bydlí s rodiči (20 respondentů). Tuto část 

tvoří především respondenti spadající do nižších věkových kategorií. Druhou největší skupinu 

pak tvoří lidé, kteří již mají svou vlastní rodinu včetně dětí (14 respondentů).  Další tři 

respondenti odpověděli, že žijí sami, tedy bez rodičů, rodiny či partnera.  Odpověď - žiji 

s partnerem - zvolil jediný respondent. Jeden respondent vybral možnost, že žije s rodinou. 
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Graf 3: Rodinné zázemí 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

První část dotazníku, respektive jeho první tři otázky, byla zaměřena na to, jak se respondenti 

o organizaci Kořes dozvěděli, jak o ní získali významnější povědomí a proč se do ní rozhodli 

vstoupit. Ze získaných dat vyplývá, že výrazná většina dotazovaných osob se o organizaci 

Kořes dozvěděla od svých přátel nebo své rodiny. Je tedy zřetelně vidět, že povědomí o této 

organizaci získali především díky svým nejbližším.  Odpověď, že se o Kořesu dozvěděli od 

někoho z rodiny, zvolilo  41% respondentů. Dalších 35,9% dotazovaných se o organizaci 

dozvědělo od některého z jejich kamarádů. 10,3% respondentů se pak o existenci této 

organizace dozvědělo ve škole. 3 respondenti zvolili odpověď jiné a následně dva z nich uvedli, 

že se o oddíle dozvěděli již ve školce. Třetí člověk, který uvedl odpověď jiné, se o Kořesu 

dozvěděl díky inzerátu. 2 respondenti získali povědomí o organizaci během uspořádaného 

náboru. Je zajímavé, že ani jeden z 39 respondentů nezvolil možnost, že se o existenci oddílu 

dozvěděl přes internet, přestože organizace Kořes má své vlastní webové stránky již od roku 

2002. 
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Graf 4: Jak jste se o organizaci dozvěděli? 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Druhá otázka v dotazníku se týkala toho, zda respondenti vstoupili do oddílu už jako děti nebo 

až v pozdějším věku, tedy během jejich dospívání nebo až v dospělosti. Z grafu je dobře vidět, 

že skutečně výrazná většina respondentů se stala členy organizace již během jejich dětství. Tuto 

možnost totiž vybralo 92,3% dotazovaných.  Pouze tři respondenti (7,7%)se zapojili do 

organizace Kořes až v pozdějším věku. 

Graf 5: Vstoupili jste do organizace jako dítě? 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Další otázka zněla: Proč jste se do organizace poprvé zapojili jako vedoucí? V případě této 

otázky mohli respondenti označit více odpovědí. V rámci této otázky bylo cílem zjistit, co bylo 

motivací jednotlivých respondentů proto, aby se z dětských členů stali vedoucími v rámci 

oddílu. A tak se vlastně stali dobrovolníky. Nejvíce dotazovaných osob odpovědělo, že se stali 

vedoucími kvůli jejich přátelům, kteří již funkci vedoucích plnili a se kterými chtěli trávit více 

času. Tuto možnost zvolilo celkem 31 respondentů. Druhá nejčastější odpověď byla, že se 

vedoucími stali v rámci automatického přestupu z dětské kategorie. Tato možnost byla 

označena 29 respondenty. Značná část členů organizace se chtěla stát vedoucími kvůli jejich 

kladnému vztahu k dětem (18 respondentů), případně jim náplň činnosti vedoucího přišla 

zajímavá (22 respondentů). Někteří z dotazovaných pak viděli ve vykonávání činnosti 

vedoucího dobrou možnost seberealizace a také šanci, jak se dál osobně rozvíjet. Možnost 

seberealizace označilo 11 respondentů a možnost osobního rozvoje uvedlo 12 respondentů. 

Graf 6: Proč jste se do organizace poprvé zapojili jako vedoucí? 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Další část dotazníku se zabývala tím, jak se jednotliví členové zapojují do aktivit organizace. 

Bylo dotazováno, jak často se respondenti zapojují do aktivit organizace, tedy jestli se účastní 

nebo přímo organizují jednodenní i dlouhodobější výlety, zda pro děti připravují hry a jiné 

zábavné aktivity a jestli se pravidelně účastní schůzí organizace. Ze získaných dat vyplývá, že 

víc jak 50% respondentů odpovědělo, že se do aktivit organizace vůbec nezapojuje, jsou tedy 

zcela neaktivní. Tento podíl ovšem pokrývá bývalé vedoucí zahrnuté do šetření a jejich 

neaktivita je tedy logická. Necelá třetina dotazovaných (30,8%) naopak uvedla, že se do 

oddílových aktivit zapojuje alespoň jednou či dvakrát měsíčně, případně ještě častěji. Možnost 
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2x za rok zvolili 4 respondenti. Odpověď, že se do aktivit oddílu zapojují přibližně 3x za půl 

roku, si vybrali pouze 3 respondenti.  

Graf 7: Současná aktivita 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V páté otázce byli respondentů dotazováni, co bylo nebo stále je jejich hlavní motivací pro 

zapojování do oddílových aktivit. U této otázky bylo možné označit více odpovědí. Z grafu je 

vidět, že největší motivací bylo opět přátelství. Téměř 90% respondentů odpovědělo, že právě 

kamarádi a možnost s nimi trávit čas byla nebo nadále je rozhodující motivace, aby se účastnili 

aktivit organizace. Velký počet dotazovaných osob (87,2%) uvedlo, že hlavním faktorem byla 

zábava, kterou si mohli v oddíle užít. Přes dvě třetiny respondentů se chtěli nebo chtějí podílet 

na aktivitách organizace kvůli jejich kladnému vztahu k dětem. Pro některé respondenty pak 

hrála důležitou roli možnost jejich seberealizace nebo osobního rozvoje. Obě tyto odpovědi 

označilo vždy 8 dotazovaných. V rámci této otázky bylo možné označit i odpověď jiné, což 

udělali 4 respondenti, kteří poté uvedli jejich konkrétní odpovědi. 
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Graf 8: Hlavní motivace 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Odpovědi respondentů, kteří označili možnost jiné: 

- Láska 

- Možnost trávit čas venku 

- Odpovědnost za udržení chodu organizace 

- Vědomí jedinečné příležitosti pro současné děti, poslání následníka "svých" vedoucích. 

Další část dotazníku se týkala problematiky dobrovolnictví v rámci organizace Kořes. 

Zkoumala, jaké překážky brání respondentům, aby se dobrovolně a rádi zapojovali do aktivit 

organizace. Dále, jestli existuje něco, co by je naopak motivovalo k tomu, aby v oddíle zůstali.  

Šestá otázka zněla: Co považujete za hlavní překážky spolupráce s organizací? (pro neaktivní 

důvod ukončení spolupráce). Jako v některých předchozích otázkách mohli i zde respondenti 

označit více jak jednu odpověď. Ze získaných dat vyplývá, že největší překážkou pro 

respondenty je nedostatek volného času. Tuto možnost zvolilo víc jak tři čtvrtiny dotazovaných. 

Přesně třetina respondentů odpověděla, že již v oddíle nepůsobí, protože se změnily jejich 

zájmy a chtějí se věnovat svým novým zálibám. 28,2% dotazovaných osob uvedlo, že za 

největší překážku považují špatnou a nedostatečnou interní komunikaci v rámci organizace. 

Tyto odpovědi zřetelně ukazují, že komunikace mezi jednotlivými vedoucími a dalšími členy 

oddílu není zcela optimální. Další četnou odpovědí bylo to, že se změnila rodinná situace 
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respondentů. Ti založili své vlastní rodiny, narodily se jim děti a právě kvůli tomu jim už 

nezbýval dostatek času na práci v oddílu. Tato možnost byla označena 9 respondenty, kteří 

většinou spadali do vyšších věkových kategorií. 20,5% dotazovaných pak uvedlo, že největší 

překážkou byly jejich osobní spory s některými jinými členy organizace. Je zajímavé, že peníze 

jako hlavní důvod k odchodu označil jediný respondent. 4 respondenti pak zvolili možnost jiné, 

jejich odpovědi jsou uvedeny níže: 

- Těhotenství, stěhování do jiné lokality 

- Obecný pokles aktivity vedoucích 

- Výměna generací 

- Změna bydliště 

 

Graf 9: Hlavní překážky 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Dále se mohli respondenti vyjádřit k tomu, co se jim konkrétně na organizaci Kořes nelíbí. 

Byli vyzváni, aby svými slovy popsali, co a jak by změnili k lepšímu. Tato otázka byla 

nepovinná a odpovědělo na ni 10 z 39 respondentů. Z odpovědí vyplývá, že za hlavní 

nedostatek považuje většina respondentů špatnou interní komunikaci a nedostatečnou 

organizaci činností oddílů 

. 
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Graf 10: Co byste zlepšili? 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Odpovědi respondentů k otázce číslo sedm -  Pokud byste měli možnost, co a jak byste změnili 

k lepšímu? 

- Lepší organizace a komunikace 

- Péče o společně prostory- klubovna, táborová základna, je to ale dáno množstvím 

vedoucích a jejich časovými možnostmi 

- Těžko říct. Už do oddílu nějaký čas nevidím. Ale co mi přišlo špatně, tak dříve byla špatná 

komunikace mezi vedoucími. Povýšenost některých vedoucích a neobjektivní přístup. 

- Komunikace 

- Den s 48 hodinami? 

- Nechat část potřebné byrokracie dělat třetí stranu a neprudit tím lidi, kteří se dovedou 

šikovně věnovat dětem nebo třeba inventáři. 

- Interní komunikaci a koexistenci osob 

- Aby oddíl opravdu někdo vedl 

- Jsem už dlouho mimo skupinu, a i když jsem v kontaktu, tak nemám takový přehled, abych 

mohl hodnotit momentální situaci. Myslím, že z dlouhodobého pohledu se prostě 
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periodicky střídají období tučnější a hubenější. Rozhodující je, aby se udrželo jádro 

vedoucích, kteří to dělají s nadšením a kteří dokážou rozlišit, co je důležité. Držel bych se 

hodnot a tradic, které přetrvaly dekády, protože na nich asi něco je (např. NEMYNASE – 

sdílená filosofie NEMYslím NA SEbe). Změnil bych web, myslím, že i malé úsilí by mohlo 

přinést velké zlepšení. 

Jak již bylo několikrát uvedeno výše, vykonávání pozice vedoucího v organizaci Kořes má 

povahu dobrovolnictví a práce není finančně ohodnocena. Proto byli respondenti dotazováni, 

jestli by se zvýšila jejich aktivita v oddílu, kdyby byla jejich činnost finančně ohodnocena. 

Odpovědi respondentů však ukazují, že peníze rozhodující, ani zvlášť významnou roli nehrají. 

Ani jeden z respondentů nezvolil možnost, že za předpokladu, že by dostával plat, tak by se 

jeho aktivita v rámci organizace určitě zvýšila. Pouze 8 dotazovaných pak označilo odpověď 

spíše ano. Další 4 respondenti odpověděli, že neví. Naopak třetina dotazovaných odpověděla, 

že i v případě finančního ohodnocení jejich práce by se jejich aktivita spíše nezvýšila. Dalších 

14 respondentů pak uvedlo, že by se jejich činnost v rámci oddílu nezvýšila určitě. 

Graf 11: Zvýšení aktivity s ohledem na finanční ohodnocení 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

V otázce číslo devět se výzkum respondentů ptal na to, jak dlouho působili nebo stále působí 

v organizaci jako vedoucí. Vybírat mohli z pěti nabízených možností. Nejčastější odpovědí 

bylo, že pozici vedoucích vykonávali nebo vykonávají 3 – 5 let, tuto možnost zvolilo 28,2% 

respondentů. Z dat je také dobře vidět, že v organizaci pracují jak velmi zkušení, tak i relativně 

noví vedoucí. 25,6% dotazovaných označilo možnost 11 – 15 let, což ukazuje, že jsou 
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organizaci dlouhodobě věrní. 23,1% respondentů pak vykonává pozici vedoucího 1 – 2 roky. 

Odpověď 6 – 10 let zvolilo 17,9% respondentů. Déle než 16 let působí jako vedoucí v oddílu 

pouze 2 z 39 respondentů. Toto rozložení je částečně ovlivněno přirozeným věkovým 

rozložením respondentů. 

Graf 12: Délka působení v oddílu 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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5.2  Výsledky kvalitativního výzkumu 

Pro možnost správně pochopit a analyzovat odpovědi respondentů, jsou uvedeny nejdříve 

charakteristiky jednotlivých respondentů. Poté se analýza věnuje jednotlivým oblastem, 

které byly určeny v metodice práce. Analyzovány jsou odpovědi jednotlivých 

respondentů tak, aby bylo zjištěno, jak každá z oblastí respondenty motivuje nebo naopak 

je jim překážkou v jejich práci. Na konci jsou pak shrnuty hlavní motivace a překážky, 

které byly z rozhovorů zjištěny.  

Charakteristika respondentů 

Prvním respondentem je muž 53 let (dále R1) , stal se vedoucím v nejdéle fungujícím 

oddílu nynější skupiny v roce 1981 a jeho hlavním vedoucím se stal v roce 1985. V roce 

1990 byl jedním ze zakladatelů skupiny Kořes, stal se jejím hlavním vedoucím a pracoval 

v ní bez přerušení až do roku 1998. V roce 2014 se do skupiny vrátil a velmi aktivně v ní 

pracuje až do současnosti. V tuto chvíli je také součástí Vedení skupiny. 

Druhým respondentem je muž 23 let (dále jako R2). V současnosti pracuje na plný 

úvazek. Do organizace vstoupil jako vedoucí v roce 2013 a od té doby patří k  

nejaktivnějším vedoucím. Poslední 3 roky také vede oddíl Práčata a je součástí Vedení 

skupiny.  

Třetím respondentem je žena 22 let (dále R3). Do organizace vstoupila jako vedoucí v 

roce 2014. Aktuálně je jednou z velmi aktivních vedoucí v oddílu Pramínek. Na starosti 

má především schůzky, které probíhají po celý rok 1x týdně.  

Čtvrtým respondentem je žena 19 let (dále R4). V současnosti ukončuje střední školu. 

Členkou organizace je již od 7 let a byla vždy jedním z nejaktivnějších členů. 

V současnosti se věnuje především oddílu Pramínek. Významným dílem se podílí na 

organizaci letního tábora a zajištění celoroční organizace oddílu.  

Pátým respondentem je žena 17 let (dále R5). Studuje na střední škole. V organizaci 

působila v historii celá její rodina. Hraje velmi aktivně basketbal a v současnosti začíná 

postupně přebírat odpovědnost za některé akce pořádané organizací.    

Šestým respondentem je muž 20 let (dále R6). Je studentem vysoké školy a členem 

organizace je od svých 13 let. Velmi často se podílí na vedení důležitých akcí oddílu 
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Práčata a zastává významné funkce na táborech. Na konci tohoto roku se pak stane stálým 

členem Vedení .   

 

5.2.1  Motivace v začátku práce vedoucího 

Organizace Kořes je založena velmi silně na lidech, kteří v ní v minulosti působili jako 

děti. Proto pro všechny respondenty byl přechod do funkce vedoucího automatickým 

procesem. Jak uvádí R1: „Pokračování ve skupině v roli vedoucího pro mě bylo zcela 

automatické, protože jsem si nedokázal představit, že opustím činnost, která byla 

nejdůležitější náplní mého volného času.“ Hlavní motivací tohoto přechodu pak podle R3 

a R4 jsou kamarádi, které si ve skupině našli a se kterými chtěli trávit volný čas: „Když 

jsem začínala jako instruktor, tak mou největší motivací byli určitě kamarádi. V oddíle 

jako dítě jsem strávila spoustu času a nějak jsem si asi nedokázala představit, že bych v 

něm dál nebyla a nevídala se s těmi lidmi.“ uvádí R3. Jako další motivace uvádějí R1 a 

R2 aktivity oddílu jako je vodáctví, lezení. Pro R4 byla významnou motivací láska 

k dětem, vlastní zkušenost s oddílem a jeho prospěšnost. Jak uvádí: „Do oddílu jsem 

chodila už od mala a myslím, že mi to udělalo nejlepší dětství. A tak mi přišlo hezké a 

pořád přijde, udělat pro jiné děti to, co udělal někdo pro mě.“ Významným motivačním 

prvkem je předání svých znalostí a vychování další generace, tak jako vychovávali jejich 

vedoucí je samotné. Přístup respondentů se zde však mírně liší. Zatímco R1 a R2 jde 

především o praktické dovednosti: „S dětmi mi to přišlo samozřejmé a postupně mě těšilo, 

že je umím něco naučit a že oni jsou úspěšné díky mému působení, zvlášť na vodě“ říká 

R1. R3 hlavně nechtěla opakovat chyby bývalých vedoucích a svých kamarádů, kteří se 

změnili a snažila si udržet přátelský vztah k dětem:  „Mojí motivací bylo hlavně to, abych 

se snažila nechovat nějak povýšeně nad těmi, kteří byli o rok mladší a podobně. Chtěla 

jsem, aby mě nepřestali mít rádi, protože se k nim chovám, jako k otrokům.“ R5 a R6 se 

shodují na tom, že významnou motivací pro ně byl vzor starších vedoucích. Pro R5 to byl 

především respekt a přátelský vztah s dětmi, která ona sama měla s vedoucími a chtěla 

ho tedy mít i v budoucnu, až bude i ona starší: „ Další věc, která mě motivovala, byli 

starší vedoucí. Inspirovalo mě, jak to s dětmi umí a chtěla jsem mít takový respekt k dětem, 

jaký už oni měli dávno.“ R6 chtěl připravovat pro děti zábavné hry a vymýšlet program 

na oddílových akcích. Všichni respondenti se pak shodují, že si chtěli vyzkoušet pozici 

vedoucího po tom, co několik let působili v roli dětí, a chtěli všechny aktivity v oddíle 

poznat i z druhé strany.  
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5.2.2  Změna motivace v prvních letech 

Zde se důvody liší u R1 oproti R2 a R3. R1 tyto první roky zažil ještě v době socialismu, 

kdy nebyla tak bohatá nabídka volnočasových aktivit jako v současnosti a toto trávení 

volného času bylo mnohem běžnější. Zároveň pracoval ve skupině s mnohem větším 

úsilím a na skupině mu více záleželo, bral ji jako součást svého budoucího rozvoje: 

„Znamenalo to, že naše schůze Vedení skupiny (ve kterém jsem se ocitl cca v 17 letech) 

trvaly od 19 do 24 hodin! Byla to nejlepší škola praktického managementu. (Pak jsem byl 

26 let v managementu multinárodní firmy.) Z hlediska motivace jsem byl hluboce zapojen 

a ztotožněn s posláním skupiny. Dobrovolně jsem přebíral další a další díl odpovědnosti, 

protože mi to dávalo velký smysl.“ Skupinu se snažil vést především pro děti a cítil 

odpovědnost k historii skupiny: „Děláme to pro děti a je tam několik desítek procent 

odpovědnosti k historii… jsme povinni vrátit dalším, co pro nás udělali naši vedoucí.“ 

Pro R2 je přístup k historické odpovědnosti spíše něčím, co od něj ostatní očekávají, ale 

jak sám říká: „Velmi nerad bych viděl konec oddílu, jaký jsem znal, ať už tím, že by se 

rozpadl nebo by na moje místo přišel nový vedoucí, který by fungování nevhodně změnil.“ 

Pro R2 a R3 je pak hlavním důvodem změny motivace chování dětí: „S dětmi je čím dál 

náročnější spolupracovat, vymýšlet hry, které by je bavily, právě to stojí vedoucí mnoho 

úsilí. Děti často nemají zájem hrát nové hry a vedoucí již automaticky očekávají špatnou 

reakci. Jejich motivace poté slábne a ve skupině je poté drží především kamarádi.“ Další 

překážkou je také nízká aktivita ostatních vedoucích: „Dále by mě určitě motivovala i 

větší snaha ostatních vedoucích udělat ty schůzky zábavnější nebo jiné.“  R2, R3 i R4 se 

shodují, že je baví vymýšlet nové hry, které by děti mohly zaujmout a bavit a hrát je 

s nimi. Pro R4 s R5 je podstatným momentem ve vývoji motivace také postupné přijmutí 

odpovědnosti za chod oddílu a bezpečnost dětí. „Přišlo mi super hrát si s dětmi, ale kromě 

hraní si s dětmi jsem toho moc nedělala. Teď si myslím, že dělám hodně i ostatní věci jako 

vaření, zařizování věci předtím než dřív a tím, že jsem dospělá tak i větší zodpovědnost.“ 

R6 pak prodělal asi nejvýraznější změnu motivace. Poté co zjistil, že vymýšlet hry mu 

příliš nejde, obrátil svoji pozornost na učení děti praktickým věcem: „Je opravdu 

kouzelné vidět, když se dítě o něco opravdu snaží a třeba po několika hodinách se mu 

povede ten vytoužený trik.“ Aktuálně je tedy jeho motivací spíše zdokonalování vlastních 

schopností, aby je mohl dále předat a děti naučit samostatnosti. 
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5.2.3  Podpora motivace vedoucích Vedením skupiny 

Většina respondentů se shoduje, že Vedení skupiny projevuje snahu, avšak k dokonalému 

fungování a motivování vedoucích má daleko. Hlavním problémem podle R1 je 

nedostatečná odpovědnost. Členové Vedení nejsou ochotni přijmout zodpovědnost a 

kvůli nedostatku lidí se poté ve funkci drží i lidé, kteří nevykonávají své povinnosti 

dostatečně.  R1 a R3 se poté shodují, že komunikace a vykonávání jednotlivých úkolů 

vázne nebo je prováděno špatně a nesrozumitelně. R2  vidí problém především ve 

způsobu kritiky: „Uvědomuji si, že bych mohl a bylo by lepší věnovat více času na 

přípravu doma, ale opravdu mě demotivuje, když při mé práci v oddíle mi někdo řekne, 

abych do toho dal víc, dělal to líp a připravoval si věci pořádně doma.“  R4 naopak uvádí: 

„Vedoucí skupiny ve všem podporuje a poskytuje peníze a pomáhá s realizací nápadů. 

Prostoru pro práci mám hodně a asi mě nic neruší.“ Pokud jsou pak nějaké problémy, je 

možnost je s Vedením a ostatními vedoucími řešit. R5 a R6 se shodují s R4, že prostoru 

pro realizaci vlastních nápadů mají opravdu hodně, avšak zatím ho příliš nevyužívají a 

proto je možné, že ještě nedosáhli limitu, kdy by se poznalo, jak je dokáže Vedení 

skutečně podpořit. Nakonec však R6 dodává, že i přes občasné neshody je schopno 

Vedení dojít ke správnému rozhodnutí a důležitá rozhodnutí efektivně realizovat tak, aby 

odstranilo zbytečné překážky v práci dobrovolníků. 

  

5.2.4  Časová náročnost 

Fungování oddílů je velmi časově náročné, 1x týdně schůzka a minimálně 2x za měsíc 

víkendová akce. Pohled na tuto problematiku se velmi mění s věkem. R1 musel kvůli této 

náročnosti svou aktivitu nejdříve zmenšit: „První problém byl časový… odjet od rodiny 

na 14 dní na tábor… to je problém na všechny strany. Takže jsem oddíl předal a 

každotýdenní práci pro skupinu převedl na organizaci několika akcí za rok.“ Poté s 

příchodem více dětí musel skupinu téměř úplně opustit. Pro R2, který se aktuálně chystá 

na vysokou školu, zatím není problém docházet na akce, avšak není již ochoten věnovat 

tolik svého volného času, což vede k menší výkonosti ve skupině právě ve chvílích, kdy 

je po něm požadováno více odpovědnosti. Pro R3 čas zatím problémem není: „Čas moc 

neřeším. Nejsem člověk, který by měl moc jiných plánů. Proto oddíl pro mě není tak 

časově náročný.“  R1 také dodává, že po tolika letech v oddíle již cítil únavu a vyhoření 

z neustále práce: „Je ale zároveň fér přiznat, že po letech intenzivní každotýdenní 
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odpovědnosti za družinovky a oddílovky jsem byl unaven.“ Některé znaky únavy z této 

práce zmiňuje i R2, je tedy očividné, že intenzivní práce ve skupině velmi vyčerpává a 

práci aktivního vedoucího lze dělat pouze po omezenou dobu. R4 a R6 zatím mohou 

věnovat oddílu dostatek času, ale přiznávají, že s postupem času jim také ubývá: „Časově 

náročné to je o prázdninách, jinak v průběhu roku to není zas tak náročné. Určitě ze 

začátku jsem měla víc času, než mám teď.“  Postupem času si všichni respondenti musí 

vybírat, jakých akcí oddílu se budou účastnit, protože se rozšiřují jejich zájmy čím dál 

více mimo oddíl. 

5.2.5  Finanční náročnost 

Práce v organizaci je čistě dobrovolnická, bez nároku na odměnu, dokonce v mnoha 

případech sami vedoucí musejí za akce skupiny platit. Mohlo by se tedy zdát, že tato 

stránka bude velmi limitujícím faktorem. Opak je ovšem pravdou R1 říká: „Peníze 

odlišují roli vedoucího. Buď je bere a prodává svůj produkt nebo je nemá a s dětmi je, 

protože chce.“  Peníze tedy nejsou problémem pro práci vedoucích. R4 například tuto 

činnost nebere jako něco, za co by mohla dostávat peníze. Pro mnoho mladších vedoucích 

je to také díky zajištění od rodičů: „Většinou si řeknu rodičům o peníze, oni mi je dají, 

protože jsou rádi, že dělám aspoň něco prospěšného, hýbu se a neválím se doma v 

posteli.“  R2 však říká: „Naše skupina je nezisková a já tedy nejsem za svou práci placen, 

v mnoha případech za ní naopak platím. Myslím tedy, že málokdo bude krom času, který 

tráví na akcích oddílu, věnovat ještě nějaké větší množství času domácí přípravě.“ Je tedy 

možné, že pokud by pro vedoucí bylo vše zdarma, jejich pracovitost by se mohla 

zvednout. R5 připouští, že by finanční odměna mohla být motivační, ale stejně jako R4 

říká, že proto do organizace nechodí. R6 se pak dokonce k finanční odměně staví kriticky: 

„Bál bych se, aby se náhodou z koníčku, činnosti, kterou mám rád, nestala práce.“  

 

5.2.6  Interní komunikace 

Interní komunikace podle R3 funguje poměrně dobře. Mohla by však být více osobní a 

méně vedena přes sociální sítě, aby jí bylo lépe rozumět a úkoly byly jasné pro každého. 

Na druhou stranu je realitou, že mladší vedoucí e-maily na funkční úrovni nesledují a 

daleko efektivnější je zapojit je do Facebookové skupiny či přes Messenger.  R3 a R4 

jsou s kanály komunikace spokojeni. R2 má na toto téma rozdílný pohled. Komunikace 

na základě kamarádských vztahů, které s ostatními má, nefunguje. Vystavuje ho to poté 
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do pozice podřízené vůči některým vedoucím, kteří více přikazují, přestože zodpovědným 

vedoucím je on. „Vždy jsem se chtěl s ostatními kamarádit a nechtěl jsem být vedoucí, 

který rozdává rozkazy. Tento můj postoj se ovšem ukázal jako nefunkční, neboť jak se 

ukázalo, když nepřijdu s rozkazováním já, obrátí se na někoho jiného.“ říká R2. Tento 

způsob poté vede ke zhoršení vztahů mezi vedoucími a ke zhoršení fungování celé 

organizace. Dalším problémem je také špatná delegace úkolů na lidi, kteří nejsou 

připraveni na tyto úkoly a provedou je poté špatně nebo si připadají zneužití. R1 pak k 

interní komunikaci říká: „Jsme 100% dobrovolníci a navzájem si sebe vážíme, 

spolupracujeme, dohodneme se.“ Interní komunikace tedy v celku funguje, avšak v 

některých případech zde výraznější osobnost může zastínit osobu, která má zodpovědnost 

za chod organizace. Poté dochází ke zmatkům ve vedení a špatným rozhodnutím. R4 říká, 

že se k sobě všichni chovají hezky, ale přiznává, že někdy si nejsou schopni vyjasnit 

některé problémy, aby nenarušili své kamarádské vztahy. Záleží také na daných osobách, 

se kterými je potřeba komunikovat, protože organizace je složena z mnoha typů 

osobností. S tímto tvrzením souhlasí R6, který označuje za největší problém přijímání 

kritiky: „Většina z nás neumí přijímat kritiku. Nikdo nechce být "ten zlý", který řekne 

pravdu nahlas, protože se bojí porušení vztahů mezi námi. To stále pramení z toho, že 

neumíme přijímat kritiku.“ R5 oceňuje upřímnost v komunikace, ale přiznává, že 

v organizaci jí občas chybí rozhodná osoba, která by se v některých situacích jasně ujala 

vedení. Na závěr však R6 vyzdvihuje komunikaci mezi vedoucími a dětmi, která je téměř 

na kamarádské úrovni. Může občas zapříčinit potíže při organizaci dětí, ale přesto je to 

podle R6 správná cesta. 

 

 

5.2.7  Možné budoucí změny pro lepší fungování skupiny 

Ani jeden z respondentů nemá přímo zásadní problém s aktuálním chodem organizace. Z 

jejich vyjádření se zdá, že by spíše chtěli napravit pouze drobnosti, které by napomohly 

lepší motivaci vedoucích. Pro R1 je to hlavní přivedení vedoucích zpět k podstatě 

skupiny: „Aby se všichni těšili z  možností svobodných aktivit, hodnoty společných 

prožitků a přírody…Aby si vedoucí včas stihli uvědomit, jak jim jejich péči děti násobně 

vrací a jaký je to kus smyslu života…protože pak to takto budou mít se svými vlastními 

dětmi.“  R2 by chtěl organizaci oživit příchodem nových lidí. Ať už dětí či vedoucích s 
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větším elánem a zapálením pro organizaci. Organizace by pak lépe fungovala, neboť by 

si tito noví lidé plnili své úkoly a vytvořili by společně příjemnější a více motivující 

prostředí pro všechny. R3 se s R2 shoduje na tom, že je potřeba větší snaha vedoucích při 

vymýšlení programu, která by motivovala děti: „Kdybych měla něco změnit, tak asi bych 

se snažila, abychom se jako vedoucí snažili více chodit s novými nápady na hry a soutěže 

a tím víc motivovat děti, aby na ty akce chodily.“ R4 by doporučila chovat se někdy více 

dospěle. Jako velkou motivaci ovšem bere kolektiv v oddílu: „Pozitivum je kolektiv 

vedoucích. Myslím, že jsme si všichni blízcí a nevadí nám spolu trávit i měsíc v kuse.“ R5 

vidí výzvu v tom, jak správně pracovat se změnou postavení mezi vedoucími a dětmi. 

Vnímá, že již nechovají ke starším takový respekt, jako ona sama v dětských letech měla. 

Právě neposlušnost dětí pro ní pak může působit jako největší překážka v její práci 

vedoucího.  R6 by pak chtěl pozvednout především obecnou úroveň schopností v oddíle, 

které by se pak předávaly dalším generacím. „Odměnou a motivací pro mne je to, že 

zanechám v oddíle něco trvalého a prospěšného pro všechny.“ Jako jediný pak poukazuje 

na fakt, že by byl rád, kdyby i sami vedoucí byli vzděláváni zkušenějšími kolegy. Byli by 

pak schopni samostatně zvládat mnohem více úkolů a celková úroveň všech činností by 

se významně pozvedla. Mladší vedoucí by poté mohli být motivováni vlastními úspěchy 

a více by se o různé úkoly hlásili samostatně. To by vedlo k odstranění přílišného zatížení 

některých starších vedoucích a pozvednutí i jejich motivace.  

5.2.8  Shrnutí výsledků rozhovorů 

Z rozhovorů tedy plyne, že prvotní motivací pro působení v organizaci jako vedoucí je 

především přítomnost kamarádů z dětství a možnost předat své zkušenosti dalším členům. 

Významnou motivací také byla práce s dětmi. Tyto motivace se však v dalších letech u 

některých vedoucích mění a to často z důvodu špatného chování dětí nebo malé aktivity 

jiných vedoucích. Možnou překážkou, která přispívá ke slábnutí motivace je Vedení 

skupiny. Několik respondentů se shoduje, že Vedení se snaží motivovat, avšak často díky 

špatné komunikaci a malé odpovědnosti vedoucích osob může působit naopak na 

motivaci vedoucích negativně. Z výzkumu dále vyplynulo, že časová náročnost je 

vnímána velmi rozdílně podle věku respondenta. S rostoucím věkem je časová náročnost 

vnímána jako stále větší překážka. Může poté dokonce nastat pocit vyhoření a vedoucí 

svou činnost v organizaci ukončí. Finanční náročnost není pro respondenty příliš 

podstatná a shodují se, že tuto činnost dělají především z vlastní vůle a ne pro finanční 

odměnu. Přesto někteří připouští, že finanční odměna by mohla mírně pozvednout jejich 
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motivaci. Naproti tomu, jak bylo zmíněno dříve, je významná skupina respondentů, pro 

které by zavedení placených odměn byl zásadní problém, na základě jejich vnímání 

dobrovolnictví, pro jejich zapojení. Interní komunikace je podle většiny respondentů na 

dobré úrovni, přesto je to pro aktivní členy téma, které se dá vždy zlepšit. Problémem 

můžou být kamarádské vztahy mezi vedoucími, které zapříčiňují nedostatečně kritický 

pohled na některé problémy. Vedoucí osoby díky těmto vztahům nejsou vnímány 

s respektem a komunikace vůči zbytku organizace pak není efektivní a může dojít ke 

zmatkům při chodu organizace. Nikdo s respondentů však nemá zásadní připomínky 

k chodu organizace a chtěli by spíše pracovat na pozvednutí úrovně organizace které by 

pomohlo přivedení nových lidí do oddílů, zvýšení úsilí při přípravě akcí s organizací nebo 

vzdělávání vedoucích.   
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6. Diskuse 

Pozitivní zprávou bylo, kolik se vrátilo od respondentů dotazníků. Potvrdilo se, že 

návratnost u elektronických dotazníků bývá zpravidla vysoká. Dalším pozitivem je, že 

respondenti pochopili správně otázky a odpověděli na to, na co byli dotazováni. 

Dotazníky tedy přinesly přesně ty informace, které byl záměr zjistit. Stejný výsledek byl 

zaznamenán i u rozhovorů, které přinesly podstatné informace týkající se výzkumu. 

Výzkum dotazníkovým šetřením byl prováděn na 39 respondentech. Vzhledem 

k danému počtu aktivních vedoucích by však tento výzkumný vzorek měl být dostatečný 

pro získání objektivních výsledků. Větší důraz byl poté kladen na kvalitativní výzkum, 

ve kterém bylo dotázáno 6 respondentů. Z celkového počtu 15 aktivních vedoucích 

v oddíle by nám tedy tyto počty měly zajistit dostatečný vzorek pro utvoření objektivních 

výsledků, které můžeme vztáhnout na celou organizaci.   

Z výzkumu vyplývá, že i přesto, že problematika dobrovolnictví je poměrně členitá a 

komplikovaná, názory v organizaci Kořes jsou v mnoha bodech v podstatě shodné. 

Jednotliví respondenti se ve svých stanoviscích a výpovědích mírně liší, pokud se 

ponoříme hlouběji do problému, je zde názorně ukázáno, že především motivace a 

bariéry dobrovolnictví jsou sice velmi subjektivní, ale svojí podstatou podobné. Výzkum 

potvrzuje teoretické poznatky Friče a Pospíšilové (2010), že motivací pro dobrovolnictví 

je často mnoho a mohou se u každého jednotlivce výrazně lišit. Jak uvádějí dále ve své 

publikaci, motivace není vždy pouze touha pomoci druhým, ale často dobrovolníci 

sledují své zájmy (Frič, Pospíšilová 2010). To nám potvrzují rozhovory i dotazníkové 

šetření, kde je často uváděn vlastní prospěch jako trávení času s kamarády, možnost 

účastnit se různých aktivit, které respondenty baví, případně také využívání inventáře 

organizace.  

Výzkum ukazuje, že pro většinu členů je práce v organizaci Kořes „srdeční záležitostí“. 

Právě kladný vztah k organizaci a pocit odpovědnosti je u mnohých z nich rozhodujícím 

faktorem k tomu, aby se zapojovali do aktivit a činností oddílu, případně vykonávali 

pozici vedoucích. To je typickým  příkladem motivace sociologického přístupu a to 

přímo normativní motivace, jak ho uvádí ve své publikaci Tošner a Sozanská (2006). 

Podle jejich teorie je dobrovolník velmi silně ovlivněn svým okolím, rodinou a jsou na 

něj kladena očekávání, které jsou brána za samozřejmá v blízkém okruhu dobrovolníka. 
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Sám dobrovolník pak tyto hodnoty přebere za své a přizpůsobuje jim své chování (Tošner, 

Sozanská 2006). 

Respondenti si dále velmi váží toho, že mohou v rámci organizace trávit čas se svými 

přáteli a zažívat s nimi mnoho zábavy. Neméně důležité pro ně je, že se mohou věnovat 

dětem a učit je novým dovednostem a schopnostem. Dále jim mohou předávat své 

znalosti, které získali, když oni sami byli dětmi v organizaci. Také možnost seberealizace 

a osobního rozvoje považuje řada z nich za velkou výhodu práce v organizaci. Zde se 

opět výsledky výzkumu shodují s teoretickými základy. Jak uvádějí Tošner a Sozanská 

jednou z motivací a to především mladých lidí může být motivace reciproční. 

Dobrovolníci se snaží předávat své zkušenosti na další osoby a zároveň se oni sami 

mohou vzdělávat a připravovat na další pracovní život v budoucnu (Tošner, Sozanská 

2006). V případě této organizace se podle Šormové a Klégrové jedná o veřejně prospěšné 

dobrovolnictví, což dokládá i právě vzájemná prospěšnost pro všechny zúčastněné členy 

oddílu jak v dětském tak starším až dospělém věku.  (Šormová, Klégrová 2006) 

Především výše zmíněné skutečnosti jsou tím důvodem, proč chtějí obětovat jako 

vedoucí svůj čas a své úsilí oddílu a proč se dobrovolně a zcela bez finanční odměny 

zapojují do aktivit v organizaci. Zde právě výsledky výzkumu ohledně finančního 

ohodnocení jsou zcela ve shodě s teorií. Dobrovolnická práce je prováděna převážně 

z důvodů jiných motivací, než finančních, jak uvádějí mnohé definice (Ellis Noies , 

Jenner 1990), 

Nutno podotknout, že se v organizaci v menší míře vyskytuje i záporná motivace, jak ji 

uvádí Tošner a Sozanská (2006). Někteří respondenti se cítí tlačeni do dobrovolnictví a 

berou to jako svou povinnost, což se může projevit jako výrazná překážka. Z odpovědí 

respondentů je také zřetelně vidět, co jim v organizaci nevyhovuje a co jim brání ve 

vykonávání dobrovolnictví. Podle výsledků je největší překážkou nedostatek času. Toto 

zjištění je v naprosté shodě s poznatky Ochmana a Jordana. Podle nich dobrovolník často 

raději upřednostní svoje vlastní zájmy před zájmy organizace, kde pracuje jako 

dobrovolník (Ochmana a Jordana 1997). Tento bod je opakován několika respondenty, 

kteří například podotýkají velké časové vytížení o prázdninách, ale také v průběhu roku. 

Možnými důvody bývá také práce, studium nebo vlastní rodina.   

Dalšími problémy, které výzkum odhalil, jsou podle některých respondentů 

neprofesionální interní komunikace, dále nejasné rozdělení kompetencí a nedostatečná 
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aktivita některých vedoucích. Tyto poznatky se shodují s tím co ve své publikaci uvádí 

Tošner a Sozasnká (2006). Neefektivní komunikace vedení, nedostatečné rozdělení 

kompetencí a špatná komunikace může být velmi výraznou bariérou v dobrovolnictví. 

Tyto překážky často mohou vést k úplnému ukončení dobrovolnické činnosti. Právě tyto 

nedostatky je však možné při snaze všech odstranit. Přerozdělení kompetencí a přijmutí 

větší odpovědnosti vedoucích pracovníků ovšem nesmí vést k zhoršení současné 

přátelské atmosféry, která je jedním z pilířů, na kterých organizace Kořes stojí.  
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7. Závěr 

Výzkum provedený na organizaci Kořes byl velmi přínosný a přinesl několik zajímavých 

poznatků. Vzhledem k tomu, že žádný podobný výzkum se v organizaci nikdy 

neprováděl a organizace je vedena pouze dobrovolníky bez zkušeností s řízením 

dobrovolnické práce, mohou být tyto nové informace použity ke zlepšení činnosti a 

vnitřních procesů oddílu.  

Pokud se podíváme na motivační podněty, které pohání vedoucí kupředu, je potřeba 

v první řadě vyzdvihnout přátelskou atmosféru, která v organizaci panuje. Z výzkumu 

vzešlo, že právě ta je hlavním prvkem soudržnosti organizace a Vedení by proto mělo 

podporovat tuto soudržnost společnými akcemi a pozitivním přístupem ke členům 

organizace. Dalším významným prvkem je práce s dětmi a možnost předání zkušeností 

na další členy oddílu. Všem vedoucím by tedy měl být poskytnut dostatek prostoru a 

finanční podpory pro jejich plány, kreativitu a práci s dětmi podle jejich představ. Mnoho 

respondentů se také shoduje, že důležitým prvkem je různorodost činností, které 

organizace provádí, a proto by měla dále zvětšovat pestrost svých aktivit, aby se stávající 

vedoucí necítili vyhořeni. Zároveň jim i větší škála aktivit může pomoci přitáhnout nové 

členy do řad dětí i vedoucích, což by byl další krok k oživení organizace, který by mohl 

přinášet nové impulzy a pomoci s časovou náročností, která je pro některé vedoucí 

nepřiměřená.  

I přesto, že kamarádské vztahy jsou základem organizace, pro některé členy jsou také 

přítěží. Vedení organizace by tedy mělo navázat silnější dialog s vedoucími a snažit se 

zprostředkovat konstruktivní debatu napříč celou organizací. Pomocí tohoto dialogu by 

se mohlo podařit vyřešit největší bariéry jako nedostatek respektu, nízká osobní 

odpovědnost a malé vůdčí schopnost některých vedoucích dobrovolníků. Zároveň by 

komunikace měla probíhat především osobně a v menší míře elektronicky, aby se dostala 

spolehlivě ke všem členům a všechna nedorozumění mohla vysvětlit. 

 Organizace by tedy měla podniknout zjištěnými skutečnostmi iniciované kroky do 

budoucna a pokusit se vyřešit problémy, které tento výzkum přinesl, jinak by mohla být 

její budoucnost ohrožena. Je však důležité podotknout, že změny by měly přicházet 

postupně, neboť vedoucí organizace jsou stále dobrovolníky a přílišné změny či 

zvyšování nároků by mohlo být velmi kontraproduktivní.  
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Na závěr je také důležité podotknout, že i když je organizace Kořes subjektivně vnímaná 

jako velmi specifická, v mnoha ohledech teoretická zjištění z již provedených výzkumů 

a prací odborníky jsou  pro ní také platné, jak bylo ověřeno tímto výzkumem. Nelze na 

ni aplikovat úplně stejné postupy, jaké aplikují větší společnosti a organizátoři velkých 

akcí, avšak motivace a bariéry dobrovolnictví se shodují ve velké míře u všech těchto 

subjektů. I tato organizace může tedy využívat poznatky z odborné literatury v plné míře 

a aplikovat je na svou činnost. Tím by měla dosáhnout udržení nebo posílení motivace 

pro dobrovolnictví, snížení překážek, které by od něj odrazovaly a dosáhnout  větší 

spokojenosti svých dobrovolníků v tak důležitém poslání, které vykonávají.  

Realizovaná práce by mohla být inspirací pro mnoho podobných organizací, které 

v dětském hnutí v České republice fungují. Ať už tím, že zjištěná poznání porovnají se 

svým vnímáním vlastní situace nebo tím, že se nechají inspirovat metodickým postupem 

k vlastní analýze.   
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Příloha číslo 1 

 

Přepis polostrukturovaných rozhovorů 

R1 

1) Jaká byla tvá motivace, když jsi začínal jako vedoucí? 

Pokračování ve skupině v roli vedoucího pro mě bylo zcela automatické, protože 

jsem si nedokázal představit, že opustím činnost, která byla nejdůležitější náplní 

volného času. Bavila mě voda, lezení, výlety, sporty, parta, kamarádi a 

kamarádky, vzhlížel jsem k vedoucím… Neměl jsem problém vést menší děti, 

protože už jako nejstarší dítě v družince jsem to stejně dělal. Takže s dětmi mi to 

přišlo samozřejmé a postupně mě těšilo, že je umím něco naučit a že oni jsou 

úspěšné díky mému působení, zvlášť na vodě… Od starších vedoucích jsem získal 

podporu a jisté uznání a tak skupina byla mojí prioritou (láska až potom v pořadí). 

2) Fungovala skupina podle tvých představ a jaký vliv to mělo na motivaci 

v prvních vedoucovských letech? 

Se způsobem vedení skupiny jsem se seznamoval a měl to štěstí, že kolem mne 

byla řada pro činnost velmi zapálených kamarádů. Velmi nám šlo o podstatu 

problémů, nalezení nejlepšího řešení a přesvědčení ostatních o něm. Znamenalo 

to, že naše schůze Vedení skupiny (ve kterém jsem se octl cca v 17 letech) trvaly 

od 19 do 24 hodin! Byla to nejlepší škola praktického managementu (pak 26 let 

v managementu multinárodní firmy). Z hlediska motivace jsem byl hluboce 

zapojen a ztotožněn s posláním skupiny. Dobrovolně jsem přebíral další a další 

díl odpovědnosti, protože „mi to dávalo velký smysl“. 

3) Dá se říci, že hlavní motivací byli kamarádi a to, co jsi vnímal jako poslání 

skupiny? 

Kamarádi byli přirozenou součástí toho prostředí a vlastně nikdy jsem 

neuvažoval, že bych ve skupině byl kvůli nim. Byl jsem tam s nimi, s odstupem 

času jsou jimi ti, co byli mými vzory i ti, kdo byli mými „dětmi“. Poslání jsem si 

tehdy málo uvědomoval, přišlo mi samozřejmé, že „to tak funguje“, bylo to moje 

zázemí v pubertě i adolescentní věku, bylo to dobré a chtěl jsem být toho součástí 

a přijímal jsem očekávání spojená s mým věkem. Byl jsem uprostřed dění a 

postupně samozřejmou motivací byla spoluodpovědnost za činnost skupiny. Ne 

jako břímě, ale jako samozřejmé pokračování pro děti, kamarády a sebe. 

4) Jak se to změnilo v průběhu dalších let? 

Přesto, že organizačně jsem se posouval, moc ne. Převzal jsem organizaci 

celotáborových her, pak hlavního vedoucího vodáckého oddílu (18let), pak 

vedoucí skupiny, po určitém myšlenkovém rozchodu dokonce nově založené (24 

let). To už jsem věděl, že to je závazek na několik dalších let… Motivace už byla 

jednoznačně vyprofilovaná: děláme to pro děti a je tam několik desítek procent 

odpovědnosti k historii… jsme povinni vrátit dalším, co pro nás udělali naši 
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vedoucí. Vzal jsem si nejlepší kamarádku ze skupiny za ženu a s narozením 

prvního dítěte pochopil, že jsou důležitější věci než skupina. 

5) Jak se změnil tvůj přístup ke skupině po narození dítěte? 

První problém byl časový… odjet od rodiny na 14 na tábor… to je problém na 

všechny strany. Takže jsem oddíl předal a každotýdenní práci pro skupinu převedl 

na organizaci několika akcí za rok. Je ale zároveň fér přiznat, že po létech 

intenzivní každotýdenní odpovědnosti za družinovky a oddílovky jsem byl 

unaven. Zvláštní paradox, že sobotní akci jsem vymýšlel v pátek v noci, protože 

dřív jsem se nemohl donutit a nesnášel tu povinnost, ale na sobotním srazu s dětmi 

jsem byl polit živou vodou a prožíval, že není nic lepšího. Zaparkoval jsem se to 

tohoto režimu a to s rodinou šlo a dělal jsem to dlouho, vlastně pořád. Taky jsem 

byl ten možná trochu otravný, ale aktivní vedoucí, co chce a umí pomoct. 

Motivace? Vědomí, že tato činnost má pro děti, ale i vedoucí smysl. Ze světa 

specialisty (ing.) do manažerského jsem přestoupil, protože jsem řediteli vysvětlil, 

že řídím 50 lidí a tehdy stotisícový rozpočet. Dostal jsem desetimiliónový…. 

6) Byly ještě další faktory kromě času, které tě vedly k přechodu z plného 

zapojení k občasnému? 

Víc než o čas šlo o vědomí toho, kam patřím. To se změnilo. Skupinu jsem nechtěl 

opustit, ale dítě je víc. A pak následovaly další a další děti. 

7) Co tě vedlo k návratu k pravidelné činnosti? 

Po rodinné dovolené ve Francii s našimi velkými dětmi jsem pochopil, že oni už 

s námi na sebeatraktivnější výlety nepojedou. Přijal jsem to, protože je to 

přirozené. Ale s manželkou jsme se shodli, že na výlety chceme jezdit a to ne 

sami. Takže jednou pozdě večer padlo rozhodnutí obnovit manželkou založený 

oddíl malých dětí. Máme v něm spoustu kouzelných dětí a to je motivace jak 

blázen. Ne smysl života, ale v nouzi tě to podrží. Nejlepší nápad oblíbené 

manželky! 

8) Jak se změnil tvůj přístup ke skupině? 

Tím, že jsem každoročně dělal akce, tak jsem se stále mladšími vedoucími byl 

v lidském kontaktu, ale věk nezastavíš a ten dělá odstup. Strašně mě zajímá „blaho 

skupiny“, ale už nemůžu nic řídit, rozhodovat, vést. Mohu jen inspirovat, dělat to, 

co by jiní mohli následovat, nenásilně nabízet pomoc. Po desetiletích 

v managementu jsem se setkal a skamarádil s koučkou, která mi potvrdila, co jsem 

intuitivně vnímal. Že možnost vyrůst v heterogenním oddíle (voda, turistika, 

lezení, volejbal, házená…) vychová pro život nadstandardně připravené lidi. To 

je moje dospělá současná motivace. Dokud můžu a mám síly, dát jim šanci. Každý 

jeden stojí za to. 

 

9) Jaké pociťuješ aktuální problémy ve skupině, které by ti mohli bránit 

v činnosti, když rodina již nevyžaduje tolik času? 

Věc, se kterou si neumím dnes poradit, je ztráta „zápalu“. Skupina pro nás byla 

svobodným a bezpečným přístavem od rodičů a podobných formalit od puberty 

po dospělost. Dnes je situace jiná. Od dětského věku ti velmi zapojení odejdou 

mezi vedoucí, ale očekávají, že dál bude hlavně více zábavy mezi vrstevníky a 
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méně práce. Asi to skvělé mládí dostali naděleno a žádný závazek to pro ně 

neznamená …. A k tomu dnes jsou důležité statusy, takže často mnozí drží funkci, 

i když nenaplňují odpovědnost s ní spojenou. To je demotivační. Ale ten pozitivní 

smysl činnosti je o levely výše a to je dobře! Ale to je povšechné konstatování, je 

řada „makáčů“ a odpovědných, dík, ti mají ten faktický status. 

10) Jak hodnotíš celkovou organizaci skupiny? 

Docela vysoko. Jsme 100% dobrovolníci a navzájem si sebe vážíme, 

spolupracujeme, dohodneme se. Plánování a organizace docela dobré. Exekuce a 

kontrola občas vázne. I tak mě to přijde více motivační než demotivační. Ale je to 

vždy o konkrétních lidech a o nich se to v dobrém a o to víc ve zlém ví. 

11) Jaký máš názor na to, že to děláme zadarmo a někdy si za akce musíme 

platit? 

Naprosto jasný. Je to jen kontext, že jsem zažil komunistickou dobu, kdy placení 

vedoucí znamenali buď podřízení činnosti komunistické ideologii nebo jen ještě 

větší lhaní na všechny strany. Peníze odlišují roli vedoucího. Buď je bere a 

prodává svůj produkt nebo je nemá a s dětmi je, protože chce. To první si 

nedokážu představit a ani spolupráci s někým placeným. Takový člověk u mě má 

záporný respekt. Vedoucí volnočasové organizace není zaměstnání jako  je 

učitel… Ale až volnočas ovládnou placení, tedy (na pozadí) politicky řízení 

aparátčíci, půjdeme do lesů…. 

12) Co bys chtěl změnit, kdybys mohl? 

Protože pořád trochu mohu, kladu si tu otázku často. Přál bych si, aby skupina žila 

více fakticky než postfakticky. Aby se všichni těšili z  možností svobodných 

aktivit, hodnoty společných prožitků a přírody …. Aby si vedoucí včas stihli 

uvědomit, jak jim jejich péči děti násobně vrací a jaký je to kus smyslu života… 

protože pak to takto budou mít se svými dětmi. A taky že nejlepší holky/kluci jsou 

ve skupině. To vím hodně přes 20let. 

 

R2 

1) Jaká byla tvá motivace, když jsi začínal jako vedoucí? 

Do oddílu jsem chodil už jako dítě a tak to byl přirozený přechod. V oddíle jsem 

vyrůstal a bylo by zvláštní z něj odejít. Také téměř všichni mí kamarádi(všichni 

ti nejlepší) byly z oddílu a já s nimi chtěl trávit svůj volný čas. Dále se náš oddíl 

také věnuje vodáctví a já se vždy považoval za dobrého vodáka a chtěl jsem to 

dále provádět a také předávat dalším.  

 

2)Změnila se nějak tvoje motivace v prvních letech fungování 

Když jsem začínal byla motivovalo mě také to, že jsem chtěl dětem v oddíle dopřát 

příjemně strávený volný čas. Jak šel čas změnila se tato motivace z mé dobrovolné 

chuti jim to dopřát spíše na motivaci typu „někdo to udělal pro mě měl bych to 

poslat dál“. Dále jsem tím, že několik vedoucích odešlo se dostal do užšího kruhu 
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přátel což mě ještě víc motivovalo trávit čas s nimi. Jak jsem vykonával práci 

našel jsem také zalíbení ve vymýšlení her a táborové hry. 

 

3)Proč si myslíš, že se tvoje motivace změnila 

Ze začátku jsem myslel, že práce s dětmi bude příjemný čas, ale postupně se 

ukázalo, že děti neuposlechnou nic co se jim řekne a vše jim musíme téměř 

vnucovat, což je velmi vyčerpávající a nepříjemné. 

 

4)Myslíš, že by skupina mohla dělat něco lépe, aby se tohle nedělo? 

Před dvěma lety byl založen v rámci naší skupiny nový oddíl kde se zdálo, že děti 

poslouchají a všechny hry si jdou zahrát s chutí. Po prvním roce se mi ovšem zdá, 

že to byla jen krátká chvíle a i zde už je práce z dětmi obtížná. Myslím, že vedoucí 

často ani nemají motivaci hledat sílu a snažit se dětem nějaké nové hry  hledat či 

vymýšlet neboť očekávají špatnou reakci od dětí. Myslím že kdybychom se snažili 

neustále zkoušet s dětmi nové věci děti by se toho chytli a mohlo by to být 

jednoduší pro všechny. Bohužel však musím říct, že po několika neúspěšných 

pokusech nemám já sám na něco takového sílu. 

 

5)Co by skupina mohla dělat abys znovu získal sílu? 

Naše skupina je nezisková a já tedy nejsem placen za svou práci placen, v mnoha 

případech za ní naopak platím. Myslím tedy, že málokdo bude krom času, který 

tráví na akcích oddílu, věnovat ještě nějaké větší množství času domácí přípravě.  

 

6)Podporuje tě a motivuje tě vedení skupiny, nebo zůstáváš už jen kvůli 

kamarádům a vodáctví? 

Kamarádi a voda jsou samozřejmě důležití ačkoliv bych obě mohl mít i mimo 

skupinu. Ano vedení mě velmi nutí zůstat ve skupině, už protože vedení se skládá 

i z mích rodičů kteří by mě po mém odchodu nutili neustále něco dělat. Dále 

několik členů vedení už mi několikrát připomnělo, že mám dluh od předchozích 

vedoucích kteří dopřáli oddíl mě a měl bych ho splatit současným dětem. Navíc 

musím říct, že ačkoliv mě ta práce unavuje a často štve i kvůli vedení, velmi nerad 

bych viděl konec oddílu jaký jsem znal, ať už tím že by se rozpadl nebo by na 

moje míst přišel nový vedoucí, který by fungování změnil. 

 

7)Jak by se práce vedení měla změnit aby pro tebe byla více motivující? 

Uvědomuji si, že bych mohl a bylo by to lepší věnovat více času na přípravu doma, 

ale opravdu mě demotivuje, když při mé práci v oddíle mi někdo řekne, abych do 

toho dal víc, dělal to líp a připravoval si věci pořádně doma. Má práce v oddíle je 

čistě dobrovolná, podle některých charitativní a nelíbí se mi když sklízím kritiku 

za to že toho nedělám dost. Tím nemám na mysli, když neplním co mám na 

starost, některé věci je potřeba dělat a já si je dobrovolně vzal na triko, ale aby mi 

dávali úkoly navíc to mi nepřijde správné. 
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8)Co se pro tebe změnilo když ses stal hlavním vedoucím? 

Vždy jsem se chtěl s ostatními kamarádit a nechtěl jsem být vedoucí, který 

rozdává rozkazy. Tento můj postoj se ovšem ukázal jako nefunkční neboť jak se 

ukázalo, když nepřijdu s rozkazováním já obrátí se na někoho jiného. Dále jsem 

měl v oddíle vždy v podstatě podřízené postavení vůči některým starším 

vedoucím což se ukázalo jako problém poté co jsem ho měl vést. Já jakožto někdo 

kdo se původně nechtěl povyšovat nad ostatní jsem přicházel při táborech do 

střetu s těmito vedoucími, kteří ve chvíli kdy chtěli věci dělat jinak tak do toho 

rovnou šli a to často v rozporu s tím jak jsem to viděl já. 

 

9)Myslíš si tedy že špatná komunikace v oddíle je hlavní překážkou práce 

vedoucích? 

Neřekl bych špatná komunikace. Z vedení by nepochybně mělo vést a kdo není 

vedení měl by se tomu podřídit. Problémem ovšem je když někdo z vedení neplní 

svou úlohu správně v tu chvíli se začnou tyto práce automaticky delegovat na 

někoho jiného a pokud někdo pak dostane například práci kterou by ze své funkce 

neměl plnit může si připadat že ho někdo využívá a odejde. Nebo naopak někdo 

neprojeví dost energie pro nějakou práci načež ji někdo přebere a i ten pak cítí, že 

je přehlížen. 

 

10)Jak vidíš svojí budoucnost v oddíle? 

V tuto chvíli si nejsem úplně jistý. Příští rok začínám nejspíš vysokoškolské 

studium a těžko říct zda mi zbude čas věnovat se pořádně oddílu. Já sám bych v 

něm chtěl ještě nějakou dobu vydržet. I pokud budu mít čas nejsem si jist svou 

budoucí prací v něm neboť se nyní zdá, že několik vedoucích by nás opět mohlo 

opustit a já nevím jestli oddíl bez jejich řádného fungování bude mít pro mě ještě 

cenu. Navíc já sám jsem vyhledávám společnost ostatních a poslední dobou mi 

přijde, že jsem dost izolovaný a tak uvažuji o změně prostředí(nový sport možná 

jiný oddíl) a nevím jestli pak budu mít na skupinu ještě čas. Navíc bych si chtěl 

najít také nějaký přivýdělek a oddíl mě v tuhle chvíli časově i silově dost 

vyčerpává. 

 

 

 

11)Jakou změnu očekáváš pokud bys přestoupil do jiného oddílu? 

V první řadě nový lidé okolo mě což by byla nakonec motivace k přestupu. Dále 

možná s novými dětmi znovu zkoušet nové věci, protože s těmi našimi jsem to už 

do velké míry vzdal. Dále očekávám zkrátka změnu, která by mě mohla někam 

posunout. 

 

12)Co bys změnil na skupině kdybys mohl? 

Jakožto člen vedení bych nejspíš mohl nějaké změny udělat kdybych chtěl 

problém je ovšem v tom, že mě nic nenapadá. V tuto chvíli mi jediné vadí způsob 

jak je veden oddíl Pramínek. Jeho vedoucí mám sice rád, ale poslední rok neměla 
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na oddíl čas přičemž svou funkci, ale nepředala dál což nakonec způsobilo podle 

mého víc potíží než kdyby svou svou práci přesunula ne někoho jiného.  

 

 

 

R3 

 

1) Jaká byla tvá motivace, když jsi začínala jako vedoucí? 

Když jsem začínala jako instruktor, tak mou největší motivací byli určitě 

kamarádi. V oddíle jako dítě jsem strávila spoustu času a nějak jsem si asi 

nedokázala představit, že bych v něm dál nebyla a nevídala se s těmi lidmi. První 

rok jako instruktor jsem byla instruktor v práčatech, odkud jsem zrovna vyšla. 

Tudíž jsem dělala vedoucí těm, se kterými jsem se jako dítě bavila nejvíce. Takže 

mojí motivací bylo hlavně to, abych se snažila nechovat nějak povýšeně nad těmi, 

kteří byli o rok mladší a podobně. Chtěla jsem, aby mě nepřestali mít rádi, protože 

se k nim chovám, jako k otrokům. Ale zároveň jsem se snažila, aby když je něco 

fakt potřeba udělat, tak aby mě poslechli a fakt to udělali. Snažila jsem se, aby 

viděli, že i já něco dělám a ne je jen komanduju. Když jsem byla ještě dítě, tak 

jsem u některých nových instruktorů viděla tu hroznou povýšenost a jen to 

komandování, když oni sami nic nedělali. A fakt jsem u některých případů 

zaznamenávala, že i ostatní děti vidí tu změnu toho vedoucího a přesně taková 

jsem být nechtěla. U mladších jsem se snažila také být u dětí oblíbená a aby mě 

částečně braly jako kamarádku. Protože jsem ten člověk, který s dětmi rád tráví 

čas a na táborech všechny polední klidy jsem trávila s nimi, povídala si o tom co 

je baví, taky jsem zjišťovala nějaké drby z dětského prostředí a tím jsem si u dětí 

získala nějakou tu oblibu. Poté za mnou přišla hlavní vedoucí, že fakt neví, jak to 

dělám, že mě ti malí kluci berou. Že jí moc neposlouchají a neví, jak by si je 

získala, že si spíš rozumí s holkama. Tam jsem hodně viděla, že ty děti hodně řeší, 

jestli ten vedoucí je s nimi jen když musí a nebo protože chce. A to taky bylo pro 

mě určitou motivací.  

 

2)Změnila se nějak tvoje motivace v prvních letech fungování 

Jako určitě se nezměnilo, to že děti chci jako kamarády. V prvních letech se asi 

moc nezměnila. Spíš teď jsem se začala snažit, aby družinovky nebyly pořád to 

samé. U těch mladších se nedá hrát pořád to samé, protože je to přestane bavit a 

dělají akorát bordel. Snažím se jim to udělat zajímavější, ale nápady mi často 

docházejí. A když občas vidím, že některé ty děti mi celou tu snahu kazí svým 

chováním, tak občas tu motivaci ztrácím. Docela mě mrzí, že ti starší kluci z 

mladšího oddílu dělají kraviny, aby byli středem pozornosti a kazí tím ostatním 

hry a soutěže a mně náladu. Já občas fakt nevím, jak už je jinak donutit nedělat 

kraviny a cítím se jako špatná vedoucí a ta má motivace občas slábne. Ale na 

druhou stranu se pořád snažím vymyslet hry, co by mohly bavit všechny. Už jen 

protože vidím, že jakmile na družinovku nejdu já s připravenou hrou nebo soutěží, 
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tak se hrají pořád ty stejné hry, které ty děti už nebaví, protože ostatní vedoucí se 

na ty družinovky nijak nepřipravují.  

 

3) Co by se mělo změnit ve skupině aby si opet byla naplno motivovaná ? 

Myslím, že kdyby nás bylo v oddílech více aktivních vedoucích, tak by to nebylo 

na škodu. Protože tím, že v mladším oddíle jsme přes rok aktivní 3, tak už nám 

docházejí nápady jak na akce, tak na družinovky. A pak nás to tolik nebaví, 

protože všechno musíme vymyslet my. Pak myslím, že by nebylo na škodu, aby i 

u mladších byl nějaký aktivní vedoucí kluk. My jakožto tři holky nemáme 

dostatečnou autoritu a nemůžeme často uklidnit. Dále by mě určitě motivovala i 

větší snaha ostatních vedoucích udělat ty družinovky zábavnější nebo jiné. Sice 

jsem člověk, kterého například hra brambora baví hodně a nevadí mi hrát ji pořád, 

ale někdy by se mohla dělat nějaká aktivita, která děti něco přiučí. Jinak si myslím, 

že teď jsem dost namotivovaná tím, že jsme tam teď parta vedoucích, kteří si 

všichni rozumí a není tam nikdo, kdo by mi nějak vadil. Takže jsem z tohoto 

pohledu spokojená. Jen mě tedy občas rozčilují ty děti, které dělají bordel a 

bohužel na to, jak to vyřešit, nemám odpověď. Už jsem zkoušela spoustu způsobů, 

ale nikdy mi to úplně nevyšlo. Když vidím, jak některé ty děti jednají se svými 

rodiči, tak si říkám, jak je já můžu nějak uklidnit. 

 

  

4) Myslíš si že vedení skupiny motivuje vedoucí, a zajišťuje jim vše potřebné 

pro vykonávání jejich práce? 

No to je těžká otázka  za můj oddíl je ve vedení v podstatě neaktivní člen, ten mě 

tedy rozhodně nemotivuje. Ostatní se určitě snaží být motivující, například 

přidáváním různých rad a motivačních proslovů na facebookovou stránku. 

Bohužel jsou velmi dlouhé, což mě demotivuje a nechce se mi to číst do konce. A 

také je dost často nechápu. Jinak se s vedením moc nevídám, takže moc to na své 

činnosti nezaznamenávám. Ale určitě se snaží motivovat. Vše potřebné určitě 

zajišťují. Ale mohlo by být třeba zajímavé, kdyby pro vedoucí byli různé 

profesionální kurzy různých činností, ať už vodácké kurzy nebo lezení, lyžování 

a tak. Myslím, že to by mohlo vedoucí motivovat, aby to přenesli na děti. 

5)Jak velkým faktorem je pro tebe časová náročnost oddílu? 

Čas moc neřeším. Nejsem člověk, který by měl moc jiných plánů. Proto oddíl pro 

mě není tak časově náročný  

 

6)Jak je pro tebe významná finanční stránka? To že za svou práci nejsi 

placená a naopak si za ni musíš někdy platit? 

Většinou si řeknu rodičům o peníze, oni mi je dají, protože jsou rádi, že dělám 

aspoň něco prospěšného, hýbe se a neválím se doma v posteli  

 

7)Jak hodnotíš vnitřní komunikaci ve skupině?  

Komunikace mezi vedoucími podle mě někdy pokulhává. Obzvlášť při řešení 

různých schůzí. Já osobně jsem člověk, kterému, když se řekne konkrétní datum 
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nějaké schůze nebo akce, tak si to zařídí, aby mohl nebo se omluví. Ale když se 

někdo zeptá, kdy můžeme, abychom se domluvili, tak mu většina lidí neodpoví. 

Dost často se nepochopíme a pak to musíme řešit jinak a komplikujeme si to. 

Myslím, že nemáme někoho, kdo by na ostatní nějak řval nebo byl zlý. Většinou 

když je se po mně něco chce, tak mě o to slušně požádá.  

 

8)Jak by jsi komunikaci ve skupině zlepšila? 

Nevím. Možná by se různé organizační věci měly řešit víc osobně na nějakých 

schůzích než přes internet  

 

9) Co by jsi na skupině změnila kdyby jsi mohla? 

Tak kdybych měla něco změnit, tak asi bych se snažila, aby jsme se jako vedoucí 

snažili více chodit s novými nápady na hry a soutěže a tím víc motivovat děti, aby 

na ty akce chodily. A taky to vymyslet, tak abychom od těch dětí měli nějakou 

odezvu, že je to vážně bavilo a že na to budou vzpomínat. 

 

R4 

 

1)Co bylo pro tebe motivací k tomu ze si začala pracovat jako vedoucí v 

oddíle? 

 

Jedna z věcí, že jsem do oddílu chodila už od mala a myslím že mi to udělala 

nejlepší dětství a tak mi přišlo hezký, a pořád přijde udělat pro jiné děti to co 

udělal někdo pro mě, a pak taky kvůli vedoucím kteří jsou moji kamarádi a tímhle 

se s nimi často vídám. A mám ráda děti 

 

2)Jak se pro tebe změnila motivace v prvních letech práce v oddíle? 

 

No ze začátku jsem se toho bála že budu mít za někoho zodpovědnost, když jsem 

sama ještě dítě a chtěla jsem ještě dítětem zůstat, ale pak mě to začalo bavit a ani 

mi ta zodpovědnost nevadila a přišlo mi super hrát si s dětmi, ale kromě hraní si s 

dětmi jsem toho moc nedělala, tak teď si myslím, že dělám hodně i ostatní věci 

jako vaření, zařizování věci předtím než dřív, a tím, že jsem dospělá tak i větší 

zodpovědnost. A myslím že když mám třeba nějaký nápad nebo tak, tak je od 

všech podpora 

 

3)Jak se vlastně projevuje ta podpora? Dává ti i vedení skupiny dost možností 

jak realizovat tvoje nápady? Máš dost prostoru pro svojí práci a neruší tě při 

tom něco? 

 

Většinou všechny nápady nebo i problémy řešíme spolu (víc vedoucích) a občas 

řešíme co nám vadí a co by mohlo být lepší. Vedoucí skupiny ve všem podporuje 

a poskytuje peníze a pomáhá s realizací nápadů. Prostou pro práci mám hodně a 

asi mě nic neruší. 
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4)Jak vnímáš časovou náročnost práce v oddílu? Jak se i v průběhu let měnil 

tvůj postoj k využití tvého volného času pro oddíl? 

 

Časově náročné to je o prázdninách jinak v průběhu roku ti není zas tak náročné. 

Určitě ze začátku jsem měla víc času než mám teď. Teď občas zůstanu radši i 

doma nebo jdu někam jinak, ale to záleží i co to je za akci a kdo tam jede. 

5)Jak vnímáš finanční náročnost oddílu? Jak peníze který do toho občas 

musíš sama vložit, tak to že nedostáváš zaplaceno? Mohlo by se něco změnit 

v tomhle odhledu aby si byla víc motivovaná? 

 

Pro mě to finančně náročné není kromě jídla co si kupuju sebou na výlet. To, že 

nedostávám zaplaceno mi vůbec nevadí, neberu to jako něco za co bych měla 

dostat peníze. Myslím že peníze za to by možná jenom změnily délku rozhodování 

jestli na výlet jít nebo ne. 

 

6)Jak vnímáš komunikaci v oddíle? Jak mezi vedoucími tak mezi vedením a 

vedoucími?  

 

Komunikace je vcelku dobrá, zlý na sebe nejsme. Myslím, že občas si mezi sebou 

neřekneme věci, které někoho štvou nebo vadí aby se nikdo neurazil a neměl to 

někomu za zlé. Kritika asi není až tak potřeba, ale když by se hodila tak ji moc 

není. Osobní komunikace je dobrá ale s někým lepší a s někým horší. Sociální sítě 

používáme tak akorát. 

 

7)Máš nějaké návrhy na zlepšení do budoucna které pomohli k lepšímu 

fungování vedoucích v oddílu? Jsou ještě nějaké problémy nebo naopak 

pozitiva které jsme neprobrali a ovlivňují tvoji práci? 

 

Návrhy na zlepšení mě nenapadají, možná se občas chovat víc jako dospělí 

vedoucí a méně jako děti. Pozitivum je kolektiv vedoucích, myslím že jsme si 

všichni blízcí a nevadí nám spolu trávit i měsíc v kuse. 

 

R5 

 

1) Co tě motivovalo k tomu aby si se stala vedoucím? 

 

Asi jedna z věcí která mě nejvíc motivovala k tomu stát se vedoucím byly děti. S 

dětma celkově ráda spolupracuju, ať už se jedná o malé děti nebo i ty trochu starší 

a zejména ty v našem oddílu. Myslím, že mají skvělou partu mezi sebou a i 

zároveň přátelské vztahy s vedoucími, což je podle mého názoru pro fungování 

oddílu docela zásadní. Další věc, která mě motivovala byli starší vedoucí. 
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Inspirovalo mě, jak to s dětma umí a chtěla jsem mít takový respekt k dětem, jaký 

už oni měli dávno. Zároveň mě zajímalo, co se změní až se tím vedoucím stanu a 

jaké to bude mít výhody a nebo naopak nevýhody. 

 

2) A co se změnilo ? Našla si jinou motivaci nebo naopak zjistila nějaké 

problémy které ti brání v práci v oddíle? 

 

Změnila se určitě odpovědnost za děti, starání se a třeba i vymýšlení různých akcí, 

což je ale pochopitelné. Na motivaci dělat vedoucí se asi nic moc nezměnilo a 

nějaké velké problémy taky nenastaly. Jde o to se do toho dostat a zvyknout si jak 

to v této pozici v oddíle funguje. 

 

3) Cítíš dostatečnou podporu od vedení skupiny pro tvojí práci? Máš 

dostatek prostoru na to co by si chtěla v oddíle dělat? Je vedení ochotno ti 

pomoci když potřebuješ nebo je někdy překážkou? 

 

Ano, určitě cítím dostatečnou podporu. Když s něčím potřebuju poradit nebo s 

něčím pomoct, tak to není nikdy žádný problém. Prostor, co bych chtěla dělat v 

oddíle třeba navíc, určitě mám. Zatím toho není moc. Úplně se zatím nepouštím 

do nějakých větších akcí, ale až budu mít více zkušeností, tak se o něco určitě ráda 

pokusím. 

 

4) Jak vnímáš časovou náročnost tvojí práce v oddíle? Stane se že ti oddíl 

někdy zabírá více času než by si mu chtěla věnovat? 

 

Jelikož chodím jednou týdně na hodinu na družinovku a přibližně jednou za 14 

dni je akce, tak mi nepřijde oddíl tak časově náročný. Samozřejmě jsou dny, kdy 

musím práci v oddíle vynechat kvůli jiným povinnostem, ale jelikož to dělám z 

vlastní vůle a kvůli tomu, že mě to baví, tak se snažím chodit co nejčastěji. 

 

5) Změnila by se tvoje motivace v případě nějakého finančního ohodnocení? 

Jak se stavíš k tomu že někdy si musíš některé věci dokonce sama platit? 

 

Myslím, že by se nějakým velkým způsobem nezměnila. Určitě by bylo 

příjemnější, kdyby se na nám dostávalo nějaké finanční odměny, ale v oddíle 

nejsem kvůli tomu. Někdy se stane, že si musím něco platit sama, ale většinou 

jsou to malé částky a stává se to jen v málo případech, takže proti tomu nic 

nemám. 

 

6) Jak hodnotíš komunikaci mezi vedoucími v oddíle? Připadá ti efektivní a 

konstruktivní?  

 

Jelikož se jako vedoucí kvůli družinovkám a akcím vidíme poměrně často, tak si 

myslím, že komunikace mezi námi není problém. Je pravda, že se někdy víc 
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domlouváme přes sociální sítě, ale to ničemu zásadně nevadí. Když řešíme nějaký 

problém, tak si myslím, že jsme k sobě především upřímní. Na druhou stranu v 

nějakých situacích by měli být v oddíle vedoucí, kteří dokážou říct: teď to jdeme 

udělat, teď to jdeme řešit! A to podle mého názoru u nás někdy chybí. Jinak 

kolektiv vedoucích je skvělý a všichni spolu dobře vycházíme. 

 

7) Máš nějaké návrhy na zlepšení do budoucna? Případně napadá tě něco co 

jsme v rozhovoru neobsáhli a myslíš si, že to ať už v pozitivním nebo 

negativním smyslu ovlivňuje tvojí práci? 

 

Ano, určitě se da vždycky co zlepšovat. Jak už jsem zmiňovala, tak je důležité, 

aby děti měly dobrý vztah mezi sebou, ale i s vedoucíma, ale to neznamená, že se 

bude něco ulehčovat. Děti v téhle době nemají takový respekt k vedoucím jako 

třeba před 10 lety. Možná je to tím, že většina vedoucích jsou k nim věkově blíže, 

ale to neznamená, že to nemůže fungovat, takže bych zapracovala na tom, aby děti 

více poslouchaly a lépe se chovaly. Možná právě tento problém ovlivňuje moji 

práci. Někdy mě demotivuje, jak se některé děti chovají, ale snažím se na tom 

pracovat. 

 

 

R6 

 

1)Co pro tebe bylo motivací a pro to aby si začal pracovat jak vedoucí v 

oddílu? 

 

No, vlastně já jsem nezačal pracovat jako vedoucí, ale byl jsem "vychován" 

oddílem už jako dítě, abych se jím stal. Jako dítě jsem vnímal tu zábavu, kterou 

jsme si mohli užívat, kterou nám připravovali vedoucí. Rozhodl jsem se, že tuhle 

možnost dám i dalším dětem. Samozřejmě mě taky ovlivnil kolektiv, kamarádi, 

kteří jsou teď vedoucími semnou. Částí jsem chtěl vymýšlet zábavné hry pro děti 

jako dítě, ale poté co jsem si to jednou vyzkoušel, tak jsem zjistil, že tohle není v 

mých schopnostech. Nedokážu vymyslet nové zábavné hry, takže jsem svoji 

pozornost obrátil jiným směrem a tím je pozvednutí našich schopností na vodě, 

která bohužel začala poněkud opadat, jelikož se tomu nikdo moc nevěnoval. Ještě 

s jedním vedoucím jsme obnovili a zdokonalili naše schopnosti na kajacích. Nyní 

jsme na dobré úrovni a jsme schopni předávat dál to co umíme. Je opravdu 

kouzelné vidět, když se dítě o něco opravdu snaží a třeba po několika hodinách se 

mu povede ten vytoužený trik. Proto vlastně jsem vedoucím, zezačátku jsem 

myslel, že budu hrát a vymýšlet hry pro děti. Nakonec to dopadlo tak, že je učím 

jak si hrát samostatně. Bonusem pro tohle všechno je ten kolektiv aktivních 

vedoucích, se kterými můžeme třeba něco podniknout a pobavit se třeba na té 

vodě, posedět u táboráku po večerce a hlavně dělat to, co nás baví. 
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2)Cítíš že vedení oddílu tě dostatečně podporuje v tvojí práci? Dává ti 

dostatečný prostor pro realizaci nápadů nebo je naopak někdy překážkou? 

 

Vedení oddílu mě naprosto podporuje v mém snažení ve všech směrech, které 

mají smysl, ale zatím jsem nedosáhl na tu pomyslnou hranici toho, aby mne 

nedostatečně podporovalo. Prostor pro rozvoj může být naprosto ohromný, ale 

také je těžké odlišit, kde končí ochota vedení pomoct a kde končí schopnost 

vedení pomoct. Pokud se jedná o smysluplný nápad na to, jak pozvednout naši 

úroveň od bezpečnosti po kurzy pro vedoucí je vždy vedení ochotno naslouchat. 

Občas se ale můžeme navzájem nepochopit. Naštěstí je vedení voleno velmi dobře 

a nestává se často, aby jeden člen vedení naprosto odmítal nová řešení. Pokud 

mají nová řešení své opodstatnění, je vedení schopné toho člena nakonec 

přesvědčit o jejich kvalitě. Takže překážky většinou nenastávají. 

 

3) Jak vnímáš časovou náročnost práce v oddíle? Jak se i v průběhu měnil 

tvůj přístup k času který si oddílu věnoval? 

 

Kolik oddílu dáš času, tolik ho spolkne. Záleží na člověku, kolik má času. V 

průměru bych řekl, tak 4h týdně. Dříve jsem byl jedním z nejaktivnějších členů, 

ale jak se časem měním, tak stále více ubírám. 

 

4) Jak vnímáš finanční náročnost ? Ať už se to týká vlastních peněz, které 

musíš do oddílu někdy vložit, nebo toho že nejsi nijak placen? Nějaká změna 

po téhle stránce by zlepšila tvoji motivaci? 

 

Náročnost je naprosto minimální, alespoň pro mne. Ve srovnání s ostatním 

náklady. Finanční odměna by nezvětšila motivaci ohledně angažování se v oddílu. 

Bál bych se, aby se náhodou z koníčku, činnosti, kterou mám rád, nestala práce. 

 

5)Jak hodnotíš komunikaci v oddíle?  

 

Komunikace mezi námi vedoucími je dobrá, ale i špatná zároveň. Online 

komunikace jako messenger je naprosto skvělá pro menší sdělení nebo rychlou 

reakci a mail používat na formální komunikaci. Tak jak to děláme nyní je online 

komunikace naprosto v pořádku a super. Problém nastává v komunikaci z očí do 

očí. Většina z nás neumí přijímat kritiku. Nikdo nechce být "ten zlý", který řekne 

pravdu nahlas, protože se bojí porušení vztahů mezi námi. To stále pramení z toho, 

že neumíme přijímat kritiku. Zároveň se dokážeme rychle dohodnout třeba na 

plánech na příští den. Komunikace mezi dětmi a vedoucími si myslím, že je na 

velmi dobré úrovni. Bereme v potaz otázky a řešíme jejich problémy. Z části tomu 

napomáhá skoro až kamarádský vztah s nimi, sice trošku na úkor poslušnosti, ale 

myslím si, že většinou je to v dnešní době správná cesta. 
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6) Je něco co by jsi na oddílu do budoucna chtěl změnit? Nebo něco co vnímáš 

jako výraznou motivaci nebo překážku pro tvojí práci co jsme ještě 

nezmínili? 

 

Chtěl bych pozvednout klasifikaci a vodácké dovednosti v oddílu. Naučit se 

opravdu dobře na kajaku a chtěl bych dosáhnout hodnosti Kapitána. Odměnou a 

motivací pro mne je ten, že zanechám v oddíle něco trvalého a prospěšného pro 

všechny. Kajak není jen pro kluky, zkusíme do toho motivovat více i holky, i když 

tam chybí taková chlapská soutěživost, takže to budeme muset nějak vymyslet. 

Rozhodně bych taky chtěl, aby se mladší vedoucí naučili co nejvíce a zvládali 

dobře více povinností najednou. Rmoutí mě, že někteří nedokáží udělat dobře ani 

jediný úkol, který mají. Asi bychom se taky měli naučit přijímat zodpovědnost. 

Prostě se musíme snažit. Zlepšovat se můžeme pořád, i když to teď funguje. 
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Příloha číslo 2. 

 

Dotazník pro členy organizace Kořes 
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