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Příloha č. 1 
Otázky položené při provedení rozhovorů: 

1. Můžete popsat svoji první zkušenost s dobrovolnictvím (věk, kontext, organizace)? 

2. Jaká byla vaše motivace pro začátek působení v roli dobrovolníka? 

3. Působili jste v jedné organizaci nebo máte zkušenosti s dobrovolnictvím v několika 

organizacích? 

4. Jak se měnila vaše motivace k dobrovolnictví v průběhu času? 

5. Jaká byla role koordinátorů dobrovolníků v organizaci, ve které jste se věnovali 

dobrovolnickým aktivitám? 

6. Prošli jste nějakým vstupním školením při vstupu do role dobrovolníka? 

7. Prošli jste nějakými školeními v průběhu vašeho dobrovolného působení 

v organizaci? 

8. Které osoby vnímáte jako klíčové z hlediska hledání práce? 

9. Dáváte položku s dobrovolnickými zkušenostmi do CV/životopisu? 

10. Zažili jste někdy situaci, že potenciální zaměstnavatel se vás zeptal na vaše 

dobrovolnické zkušenosti? 

11. Jak vnímáte vliv dobrovolnických zkušeností na začátek vašeho působení na pozici 

placeného pracovníka? 
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Příloha č. 2 
Informovaný souhlas 

Vážený pane, vážená paní, 

žádám Vás o souhlas s publikováním od Vás získaných dat v rámci diplomové práce s názvem 

Dobrovolnictví jako cesta k začátku kariéry.  

Cílem diplomové práce je porozumění tomu, jak sociální kapitál a praktické zkušenosti a 

kvalifikace získané v průběhu vykonávání dobrovolnických aktivit ovlivňují  začátek kariéry u 

mladých lidí – a to ve fázích hledání práce, procesu zaměstnávání a následujícího výkonu práce. 

Kromě toho, jiným cílem je porozumět, jak vztahy a známosti získané 

při vykonávání dobrovolnické práce mohou ovlivnit proces hledání práce a následujícího 

zaměstnávání. Zvláštní pozornost bude věnována osobám zodpovědným za koordinaci práce 

dobrovolníků, protože mohou být odpovědní i za zjištění osobních cílů dobrovolníků, vč. představ 

o podobě kvalifikace, kterou mohou získat pomocí dobrovolnických aktivit. Dalším cílem je 

porozumět, jestli k takovému jednání mezi dobrovolníkem a koordinátorem dochází a jak 

to ovlivňuje získávání dovedností a znalostí. 

Audio nahrávka rozhovoru bude převedená do textové podoby a následně zpracována v rámci 

kvalitativního výzkumu. Jako řešitelka práce se zavazuji k zajištění anonymizace citlivých údajů a 

dat, aby získané informace nebyly zneužity. Jako účastník/účastnice máte právo kdykoliv 

odmítnout účast ve výzkumu a odvolat svůj souhlas.  

Děkuji Vám za spolupráci při výzkumu. 

 

Bc. Anastasia Yanina  

 

V Praze dne...........................                                     podpis...........................    

 

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru pro účely výše popsané diplomové práce.  

 

 

Jméno, příjmení............................................................................  

 

V Praze dne...........................                                    podpis........................ 

            

 


