
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra studií občanské společnosti 

 

 

Vnímání dobrovolnictví mladými 

dobrovolníky a jejich zkušenosti s reakcemi 

vrstevníků na dobrovolnickou činnost 

 

Diplomová práce 

 

Bc. Barbora Stolínová 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Tereza Pospíšilová, M.A., Ph.D. 

 

 

 

Praha 2020 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval/a samostatně a s použitím 

pramenů a literatury řádně citovaných a uvedených v seznamu literatury. Práci jsem 

nevyužil/a k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Souhlasím s tím, že tato diplomová práce může být zveřejněna v elektronické knihovně 

FHS UK a může být využita i jako studijní text. 

V Praze dne 16. července 2020 

Bc. Barbora Stolínová ..................................... 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Ráda bych poděkovala především vedoucí své diplomové práce, Mgr. Tereze 

Pospíšilové, M. A., Ph. D., za vstřícný přístup, přínosné připomínky a ochotu při vedení 

této diplomové práce. Poděkování patří také mé rodině a přátelům za podporu po celou 

dobu studia.  

Děkuji také dobrovolníkům, kteří se zúčastnili fokusní skupiny a rozhovorů, za jejich 

ochotu a otevřenost, se kterou sdíleli své zkušenosti. 



 
 

Abstrakt 

Vliv vrstevníků je obvykle zkoumán především v oblasti negativních 

behaviorálních jevů. Tato práce se zabývá vlivem vrstevníků a jejich reakcí 

na prosociální chování a na dobrovolnictví jako jeden z jeho projevů. 

V první části práce byla provedena rešerše zahraničních výzkumů na toto téma. 

V empirické části výzkumu bylo metodou fokusních skupin a hloubkových 

polostrukturovaných rozhovorů zjišťováno, jak sami dobrovolníci vnímají svou činnost 

v rámci svého sociálního prostředí, s jakými reakcemi na ni se setkávají u svých 

vrstevníků a jak se s nimi vypořádávají. Cílová skupina pro tento výzkum byli mladí 

dobrovolníci ve věku 15 – 25 let z environmentálně zaměřených organizací. 

Zjištění z analýzy fokusní skupiny a rozhovorů lze využít pro práci 

s dobrovolníky v organizacích, proto jsou v závěru práce uvedena doporučení pro 

koordinátory dobrovolníků. 
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Abstract 

Peer influence is usually studied in the field of negative behavior. This thesis 

handles the topic of influence of peers and their reaction to prosocial behavior and 

volunteering as one of its manifestations. 

In the first part of thesis a search of research from foreign countries was 

performed. Focus groups and semi-structured interviews were conducted in the second 

empirical part of this research. The aim was to find out how volunteers perceive their 

volunteering within their social environment, which reaction of their peers they 

experience and how they deal with them. Target group for this research were young 

volunteers in the age from 15 to 25 from environmental non-profit organizations. 

Findings from the empirical analysis of the focus group and interviews can be 

used for work with volunteers in organizations, so there are recommendations for 

volunteer coordinators in the final part of the thesis. 
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I. ÚVOD 

V literatuře je poměrně dobře popsán vliv vrstevníků na problémové chování a 

negativní behaviorální jevy u mladých lidí. Proto jsem se rozhodla zabývat se ve své 

diplomové práci naopak tím, jaký vliv mají vrstevníci a jejich reakce na prosociální 

chování a dobrovolnictví, jako jeden z jeho projevů. V zahraničí bylo provedeno 

několik výzkumů na toto téma, jednalo se ale o experimentální výzkumy, kde bylo 

zkoumáno chování v modelových situacích. V České republice žádný podobný výzkum 

proveden nebyl, proto bych ráda přispěla k prozkoumání této problematiky i v našich 

podmínkách. Sama se dobrovolnictví v různých oblastech věnuju více než deset let. 

Mám tedy mnoho zkušeností s reakcemi z okolí, a proto mě zajímalo, s čím se setkávají 

a vypořádávají ostatní dobrovolníci. 

Dobrovolnictví je neodmyslitelnou součástí občanské společnosti. Mnoho 

organizací občanské společnosti z dobrovolnické iniciativy vzniklo, ale i fungující 

organizace často na dobrovolnické činnosti do určité míry závisí. Oproti zemím západní 

Evropy je u nás dobrovolnictví poměrně nový fenomén, především to formální, kterým 

se ve své diplomové práci budu zabývat. V posledních letech však v České republice 

vznikají nová dobrovolnická centra, přibývají jednorázové dobrovolnické akce, vznikají 

databáze dobrovolnických příležitostí. Dle satelitního účtu neziskových institucí (SÚNI) 

byl v roce 2017 počet neziskových organizací 140 826. Počet hodin, které v těchto 

organizacích odpracovali dobrovolníci, byl 47,2 mil. a hodnota této práce činila 7,1 mld. 

Kč, což je o 10 procent více než v roce 20161. Dobrovolníci se vyskytují ve všech 

právních formách neziskových institucí, největší počet jich ale trvale vyvíjí svou činnost 

ve spolcích a pobočných spolcích především s kulturním, zábavním a rekreačním 

zaměřením2. 

Do dobrovolnických činností se často zapojují mladí lidé, kteří mají během 

studia čas a dobrovolnictví berou jako příležitost k získání nových zkušeností. 

Pro organizace i občanskou společnost jsou aktivní mladí lidé velkým přínosem, 

protože přinášejí novou energii, nové nápady a jejich zapojení do činnosti zajišťuje její 

kontinuitu. Zkoumání zkušeností a názorů mladých dobrovolníků je důležité nejen 

pro práci se stávajícími dobrovolníky v organizaci, ale také pro nábor dobrovolníků 

 
1 http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_sat, online 17.5.2020 
2 http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.satelit_cas?mylang=CZ&co=supl, online 17.5.2020 

http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_sat
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.satelit_cas?mylang=CZ&co=supl
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nových. Dobrovolníci, kteří jsou v organizaci spokojení, v ní zůstávají delší dobu, 

organizaci tak odpadají náklady spojené s vyhledáváním a zaškolováním stále nových 

lidí. 

V teoretické části své diplomové práce provedu rešerši zahraničních výzkumů, 

které se zabývají vlivem sociálního prostředí na prosociální chování. Zvláštní pozornost 

bych chtěla věnovat vrstevníkům a popsání vlivu jejich pozitivní či negativní zpětné 

vazby na prosociální chování, včetně dobrovolnictví. Cílem teoretické části práce je 

získání informací o reakcích vrstevníků (dobrovolníků i nedobrovolníků) a o jejich 

vlivu na dobrovolníky a jejich chování. Takto získané znalosti budou sloužit 

jako podklad pro přípravu a provedení empirické části výzkumu. 

V této části práce se budu zabývat tím, jak sami dobrovolníci vnímají v rámci 

svého sociálního prostředí svou činnost, jestli jako něco normálního nebo jako odchylku 

od normálu. K zodpovězení této otázky bude nutné zjistit, podle čeho vlastně mladí lidé 

určují, co je normální. Druhá část praktického výzkumu bude zaměřena na to, s jakými 

reakcemi na svou činnost se mladí dobrovolníci setkávají od svých vrstevníků, jak je 

vnímají a jak se s nimi vypořádávají a reagují na ně. Bude se jednat o kvalitativní 

výzkum, data budou sbírána metodou fokusní skupiny a hloubkových 

polostrukturovaných rozhovorů a dále analyzována metodou otevřeného kódování. 

Cílem empirického výzkumu je prozkoumat zkušenosti mladých dobrovolníků, z jejich 

analýzy vytvořit závěry a navrhnout, jak by zjištění z výzkumu bylo možné využít 

při práci s dobrovolníky v organizaci. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Dobrovolnictví 

1.1 Pojem dobrovolnictví 

Existuje velké množství definic dobrovolnictví a výzkumníci se shodují spíše 

na určitých znacích dobrovolnictví než na jednoznačné definici. Vzhledem 

k rozmanitosti aktivit, které lze jako dobrovolnickou činnost vykonávat, je těžké 

dobrovolnictví uchopit. V Analýze o stavu dobrovolnictví v ČR je dobrovolnictví 

definováno jako veřejně prospěšná činnost, která je vykonávána dobrovolníkem 

ze svobodné vůle, v jeho volném čase a bez nároku na odměnu nebo protislužbu 

(Hruška, et al., 2018, p. 11). Tomu odpovídá i definice dobrovolníka tak, jak ji uvádějí 

Tošner a Sozanská (2006). Podle těchto autorů je dobrovolník člověk, který bez nároku 

na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch 

ostatních lidí či společnosti (Tošner & Sozanská, 2006, kap. 2.1). 

Rozsáhlou analýzu vědeckých definic dobrovolnictví provedl Cnaan a kolektiv 

(1996). Tito autoři vybrali z vědeckých textů jedenáct nejčastěji používaných definic 

dobrovolnictví a z nich vyvodili čtyři dimenze, které tyto definice spojovaly. V rámci 

každé dimenze pak určili škálu, na které se daný prvek dobrovolnictví může pohybovat. 

Za první dimenzi byla určena dobrovolnost činnosti. Může se jednat o chování čistě 

ze svobodné vůle, ale také o vytvoření závazku, který dobrovolníka k jeho činnosti 

„poutá“ například po dobu trvání dobrovolnického programu. Druhou dimenzí je míra 

odměny. Ačkoliv podle definic výše vykonává dobrovolník svou činnost bez nároku 

na odměnu, může se zde nějaká forma odměny vyskytovat. Jednat se může například 

o nefinanční benefity, jakými jsou vzdělávání, poskytování ubytování nebo stravy a 

podobně. Třetí dimenzí je kontext, v jehož rámci je dobrovolnická činnost vykonávána. 

V některých definicích je zdůrazněna nutnost vykonávat dobrovolnickou činnost 

formálně, tedy skrze nějakou organizaci, jiné definice do dobrovolnictví zahrnují 

i pomoc sousedům či přátelům. Poslední dimenzí vyplývající z analýzy definic je okruh 

osob, kterým dobrovolnická činnost prospívá. Jednat se může o osoby, které 

dobrovolník nezná a nepojí ho s nimi žádné citové vazby, ale také o osoby ze stejné 

komunity, etnické nebo náboženské skupiny a podobně (Cnaan, et al., 1996). 
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1.2 Dělení dobrovolnictví 

Poslední dvě z výše uvedených dimenzí vedou k dalším možnostem dělení 

dobrovolnictví. Na základě kontextu, ve kterém je dobrovolnické činnost vykonávána, 

lze dobrovolnictví rozdělit na formální a neformální. Podle osob, na které je dopad 

činnosti zaměřen pak na vzájemně a veřejně prospěšné. 

1.2.1 Formální a neformální dobrovolnictví 

Formální (organizované) dobrovolnictví je vykonáváno skrze konkrétní 

organizaci, případně dobrovolnický program. Dobrovolníci zde často mají písemnou 

smlouvu, jsou pojištěni a ke svojí činnosti absolvují speciální proškolení (Hruška, et al., 

2018, p. 12). Vzhledem k jednoznačnější definici formálního dobrovolnictví se většina 

výzkumných prací v této oblasti věnuje právě tomuto typu. Ve své diplomové práci 

budu také pracovat s formálními dobrovolníky, kteří svou činnost vykonávají v rámci 

dobrovolnických organizací. 

Tošner a Sozanská (2006, kap. 2.3.2) uvádějí oblasti, ve kterých dobrovolníci 

působí v rámci organizací.  Jednat se může oblast ochrany životního prostředí (Hnutí 

Brontosaurus, Greenpeace), humanitární organizace a organizace na ochranu lidských 

práv (Člověk v tísni, Transparency International), organizace působící v sociální a 

zdravotní oblasti (FN Motol, FOSA), kulturní oblast (Festival Open House Praha, 

Festival Jeden svět), sportovní a vzdělávací činnost (Sokol, YMCA) nebo zahraniční 

dobrovolnou službu (INEX-SDA). 

Frič (2001) rozděluje organizace na tři skupiny podle toho, jako mírou využívají 

při svém fungování dobrovolnickou činnost. První skupinu tvoří organizace, jejichž 

činnost je na dobrovolnících zcela závislá a bez nich by organizace nefungovala. Tyto 

organizace mají pouze několik zaměstnanců a dobrovolníci jsou spolu s nimi zapojeni 

v hlavních aktivitách organizace. Bez jejich činnosti by organizace nemohla naplňovat 

své cíle (Frič & a kol., 2001, p. 44). Takovou organizací je například Hnutí 

Brontosaurus, jehož víkendové i letní akce pořádají sami dobrovolníci pro ostatní 

dobrovolníky. Příkladem může být také mentoringový program Pět P, který propojuje 

dobrovolníky s dětmi ze sociálně slabých rodin. Druhou skupinou jsou organizace, 

ve kterých pomoc dobrovolníků slouží k redukci nákladů na chod organizace. 

Dobrovolníci zde pomáhají s činnostmi, které jsou zároveň i náplní práce placených 

zaměstnanců, jejichž počet tak může být nižší. Například v domovech pro seniory 
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Sue Ryder dobrovolníci pomáhají s činnostmi, jimiž jsou chod recepce nebo žehlení či 

technické práce (Frič & a kol., 2001, p. 44). Poslední skupinou jsou organizace, které 

na činnosti dobrovolníků nestojí, ale jejich pomoc zrychluje a usnadňuje 

naplňování cílů organizace. Nejčastějším příkladem jsou takzvaně expertní 

dobrovolníci, tedy odborníci z různých oblastí, kteří organizaci poskytují své znalosti 

ve formě konzultací (Frič & a kol., 2001, p. 44). Velké množství organizací 

na dobrovolnické bázi svou činnost začalo a až postupem času si vytvořily vlastní 

zdroje a dobrovolníci se stali pouze jednou ze součástí organizace (Frič & a kol., 2001, 

p. 43). 

Ať už se jedná o organizaci z jakékoliv výše uvedené skupiny, správně 

organizované dobrovolnictví je pro ni přínosem, zdrojem pomoci a přináší také možnost 

úspory provozních nákladů (Tošner & Sozanská, 2006, kap. 2.2). Mnoho organizací si 

tuto příležitost uvědomuje, a proto stále častěji zavádějí systematickou podporu 

dobrovolnictví (Frič & a kol., 2001, p. 43), mimo jiné zaváděním pozice koordinátora 

dobrovolníků. Na oplátku pak dobrovolnictví v organizaci přináší dobrovolníkům 

možnost získat nové zkušenosti, zážitky i příležitosti pro osobní růst (Tošner & 

Sozanská, 2006, kap. 2.2). 

Neformální dobrovolnictví je poskytování služby lidem mimo rodinu z vlastní 

vůle a bez nároku na odměnu (Hruška, et al., 2018, p. 12). Neformální dobrovolnictví 

není příliš zkoumáno z důvodu jeho malého teoretického zakotvení a často bývá 

uváděno pouze jako opak formálního dobrovolnictví (Frič & Pospíšilová, 2010, p. 10). 

V souvislosti s dělením dobrovolnictví na formální a neformální jsou v Analýze 

o stavu dobrovolnictví v ČR (2018) uváděny také definice dobrovolné činnosti a 

dobrovolnické činnosti. Dobrovolná činnost je dle své definice vykonávána v rámci 

zájmových spolků a sdružení, ale je sem možné zařadit také neformální dobrovolnictví 

(například výpomoc v sousedství nebo v komunitě) (Hruška, et al., 2018, p. 11). Jedná 

se tedy o oblast aktivit, které nejsou primárně zaměřené na výkon dobrovolnictví a 

dobrovolníci zde spíše šetří zdroje a pomáhají s chodem organizace nebo komunity. 

Dobrovolnická činnost3 je pak činnost vykonávaná dobrovolníkem z jeho vlastní vůle 

 
3 Ve své diplomové práci jsem se rozhodla používat termín dobrovolnická činnost. Je to proto, že se 
budu zabývat dobrovolníky, kteří svou činnost vykonávají skrze organizaci (viz definice), ale také proto, 
že se domnívám, že spojení dobrovolnická činnost je v České republice častěji používané než dobrovolná 
činnost, je tedy lépe srozumitelné pro širší okruh čtenářů. 
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v dobrovolnických centrech a dobrovolnických organizacích (i mimo akreditované 

programy a projekty) (Hruška, et al., 2018, p. 11). Lze tedy říci, že primárním účelem 

těchto organizací je vytvořit prostor pro výkon dobrovolnické činnosti. 

1.2.2 Vzájemně a veřejně prospěšné dobrovolnictví 

Vzájemně prospěšné dobrovolnictví, podle výše uvedené definice dobrovolná 

činnost, je dobrovolnictví probíhající v rámci komunity vytvořené například v obci, 

okolo sportovního klubu, zájmového kroužku nebo fary (Tošner & Sozanská, 2006, kap. 

2.2). 

Veřejně prospěšné dobrovolnictví, tedy dobrovolnická činnost, je spojena 

s organizacemi občanské společnosti a dobrovolnickými centry a výsledky této činnosti 

jsou zaměřeny rozvoj společnosti a pomoc lidem mimo okruh dobrovolníka (Tošner & 

Sozanská, 2006, kap. 2.2). 

1.2.3 Dlouhodobé a krátkodobé dobrovolnictví 

Poslední důležitou dimenzí dělení dobrovolnictví je jeho časové vymezení. 

Podle doby, kterou dobrovolník svou činností stráví, a podle frekvence jejího opakování 

lze dobrovolnictví dělit na jednorázové4 (například jednodenní akce, kampaně nebo 

sbírky) a dlouhodobé (opakovaná a pravidelná činnost, obvykle probíhající v rámci 

organizace nebo programu). Poslední specifickou skupinou je dobrovolná služba5. 

Jedná se činnost trvající několik měsíců, případně let, která je profesionálně 

organizovaná a dobrovolníkovi se během ní hradí některé náklady, nejčastěji strava a 

ubytování. Výkon dobrovolné služby může probíhat také v zahraničí (Tošner & 

Sozanská, 2006, kap. 2.3.1). 

1.3 Legislativní zázemí dobrovolnictví v České republice 

V České republice neexistuje zákon, který by se komplexně zabýval 

dobrovolnictvím. Specifickou oblast dobrovolnictví řeší zákon č. 198/2002 Sb., 

o dobrovolnické službě. Tou se podle tohoto zákona rozumí činnost, při které 

dobrovolník poskytuje pomoc osobám (například zdravotně postiženým, seniorům nebo 

sociálně slabým), pomoc při ochraně přírodního a kulturního dědictví a pomoc v rámci 

mezinárodních rozvojových programů (zákon č. 198/2002 Sb., §2).  

 
4 Krátkodobé 
5 Zde je nutno odlišovat dobrovolnou službu, která je typem dobrovolnictví z časového hlediska, a 
dobrovolnickou službu, kterou vymezuje zákon č. 198/2002 Sb. – Zákon o dobrovolnické službě. 
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Zákonem o dobrovolnické službě jsou však povinny se řídit pouze organizace, 

které mají akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro konkrétní dobrovolnický program nebo 

projekt. Tyto organizace mohou fungovat jako vysílající (zákon č. 198/2002 Sb., §6).  

Vysílající organizace jsou oprávněny uzavírat smlouvy o dobrovolnické službě 

s přijímajícími organizacemi a vysílat do nich proškolené dobrovolníky. Přijímající 

organizace akreditovány být nemusí a může se jednat o celou škálu organizací, 

například domovy pro seniory, nemocnice, charitativní organizace atd. (zákon 

č. 198/2002 Sb., §3). 

Z právní úpravy dobrovolnické služby vyplývají pro její vykonavatele určité 

výhody. Mezi ně patří možnost úhrady veřejného zdravotního pojištění a důchodového 

pojištění za dobu vykonávání dobrovolnické služby nebo započítání doby výkonu 

dobrovolnické služby do náhradní doby zaměstnání při posuzování nároku podpory 

v nezaměstnanosti. Na základě smlouvy mezi akreditovanou vysílající organizací a 

dobrovolníkem pak může být dobrovolníkovi například hrazeno ubytování, cestovní 

náklady nebo zajištěno další vzdělávání (Hruška, et al., 2018, p. 203).  

Kromě zákona č. 198/2002 Sb. se okrajově dotýkají problematiky dobrovolnictví 

i další právní předpisy české legislativy. Jedná se například o zákon 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, kde je vymezena povinnost mlčenlivosti i pro dobrovolné 

pracovníky, nebo zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kde je uvedena možnost 

plnění náhradní doby zaměstnání právě dobrovolnickou činností (Hruška, et al., 2018, 

pp. 205-206). 

1.4 Dobrovolnictví mladých lidí v ČR 

Podle Pospíšilové (2010) je dobrovolnictví pevně vázáno na životní dráhu 

dobrovolníků6. Během ní se střídají etapy, které se často odlišují strukturou volného 

času a v souvislosti s ní i tím, jakými aktivitami ho vyplňuje. Mládí a období studia 

zmiňovali v souvislosti s jejich dobrovolnickou činností dobrovolníci v tomto výzkumu 

jako jedno ze tří období7, kdy se dobrovolnictví věnovali nejvíce. Jedná se totiž 

o období, kdy převážná většina středoškoláků a vysokoškoláků ještě přijímá finanční 

 
6 Autorka se v tomto výzkumu zabývala souvislostí životní dráhy, dobrovolnictví a placené práce. V rámci 
výzkumu bylo provedeno 12 polostrukturovaných rozhovorů s dobrovolníky staršími 45 let, jejichž 
základní strukturou byla životní dráha, k níž se vázalo vyprávění respondentů (Pospíšilová, 2010). 
7 Mezi další životní etapy, které zmiňovali respondenti v souvislosti s dobrovolnictvím patřilo období, kdy 
měli děti, se kterými přišlo i zapojení do zájmových klubů a kroužků, případně spolků rodičů a přátel 
školy, a důchod (Pospíšilová, 2010). 
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zdroje alespoň částečně od rodičů, nemusí tedy věnovat tolik času práci pro obživu a 

zbývá jim více volného času, které je možné vyplnit dobrovolnickou činností 

(Pospíšilová, 2010, p. 115). 

Frič a Pospíšilová provedli v roce 2010 rozsáhlou analýzu dobrovolnictví 

v České republice8. Ve svém výzkumu využili kvantitativní i kvalitativní metody 

a na vzorku více než 3000 respondentů se zabývali charakteristikami dobrovolníků 

a jejich činnosti (Frič & Pospíšilová, 2010, p. 50). Jednou z věkových kategorií, kterou 

ve svém výzkumu vymezili, byla právě kategorie mladých dobrovolníků ve věku 15 –

 24 let, která je relevantní pro tuto diplomovou práci9. Dle této analýzy však mladí 

dobrovolníci strávili svou činností pouze 9 hodin za 4 týdny, což je nejméně ze všech 

věkových kategorií. Navíc 77 procent dobrovolníků z této kategorie se věnovalo pouze 

krátkodobé dobrovolnické činnosti (Frič & Pospíšilová, 2010, p. 70). 

Formálnímu dobrovolnictví se dle tohoto výzkumu věnuje 30 procent občanů 

od 15 let věku10 (Frič & Pospíšilová, 2010, p. 61), přičemž 13 procent formálních 

dobrovolníků jsou mladí lidé. Mládež je tedy spolu se seniory nejméně zastoupenou 

věkovou kategorií mezi dobrovolníky. Obdobná situace je i u neformálního 

dobrovolnictví, kde se jedná pouze o 10 procent ze všech neformálních dobrovolníků 

(Frič & Pospíšilová, 2010, p. 61). Mladí dobrovolníci se dále častěji než starší vyskytují 

v nových advokačních organizacích (17 procent ze všech dobrovolníků v těchto 

organizacích je z věkové skupiny 15 – 24 let). Ve starých zájmových organizacích se 

mladí lidé věnují výhradně sportu a práci s mládeží (Frič & Pospíšilová, 2010, p. 73). 

1.5 Nábor dobrovolníků 

Jelikož si tato práce klade za cíl navrhnout, jak by se dala zjištění z provedeného 

výzkumu využít pří získávání nových dobrovolníků, je zde třeba krátce zmínit nejčastěji 

využívané způsoby pro nábor dobrovolníků. 

Ty lze rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní přístup znamená oslovování 

potenciálních dobrovolníků přímo. Může se jednat o pořádání přednášek a workshopů 

ve školách, náborové kampaně nebo využívání dobrovolnických center.  

 
8 Je nutné si uvědomit, že tyto údaje jsou poměrně staré. Jsou uváděny z důvodu, že novější podrobná 
analýza není k dispozici. 
9 Ve své diplomové práci jsem tuto věkovou skupinu rozšířila na 15 – 25 let z důvodu, aby do výzkumu 
mohli být zahrnuti i respondenti, kterým již bylo více než 24 let, ale zároveň ještě studovali vysokou 
školu. 
10 Analýza se věnovala pouze formálním dobrovolníkům od 15 let. 
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Pasivní přístup očekává příchod dobrovolníků do organizace na základě jejich 

vlastní vůle, případně na základě doporučení stávajících dobrovolníků (Frič & a kol., 

2001, pp. 44-45). 

Tošner a Sozanská (2006) představují nejčastější konkrétní formy získávání 

dobrovolníků. Využití letáků a plakátů sice nemá velký dosah, umožňuje ale stručně a 

přehledně informovat o činnosti, hodí se tedy jako doplněk k dalším metodám. Větší 

dosah může mít využití místního tisku, případně rozhlasového či televizního vysílání. 

Tyto metody se hodí pro cílené rozsáhlejší kampaně v rámci náborových akcí. 

Vhodnou možností je také vytvoření kontaktní služby pro zájemce o dobrovolnictví 

v rámci dobrovolnického centra. Potenciální dobrovolníci zde mohou osobně získat 

informace o dobrovolnictví a zároveň mohou být propojeni přímo s vhodnou organizací. 

Jak již bylo zmíněno výše, zaměřit se přímo na cílovou skupinu nám umožní 

přednášky ve školách, dobrým zdrojem dobrovolníků mohou být také známí a přátelé 

stávajících lidí z organizace. Moderní metodou s velkým dosahem a možností zacílit 

na vhodné kandidáty je využití sociálních sítí a internetu obecně. Ideální je vždy využít 

kombinaci výše zmíněných metod a jejich využití podle toho, na jakou skupinu lidí 

nábor cílí (Tošner & Sozanská, 2006, kap. 4.3.2). 

Zmiňované metody získávání dobrovolníků pro organizaci nemají stejný dosah. 

Frič a Pospíšilová ve své analýze zjišťovali, jakým způsobem se dobrovoníci k činnosti 

dostali a za tímto účelem rozdělili cesty k dobrovolnictví na osobní a neosobní. 

Respondentů, kteří se k dobrovolnictví dostali osobní cestou, tedy přes kontakty 

ze svého sociálního prostředí (přátelé, rodina, kolegové), bylo 85 procent, přičemž 

celých 47 procent tvořili právě přátelé a příbuzní. Jenom 9 procent dobrovolníků 

přivedly k jejich činnosti neosobní cesty, tedy propagační materiály, noviny a časopisy 

nebo internet, který je zde zastoupen pouze 2 procenty11, měl tedy pro nábor 

dobrovolníků nejmenší význam (Frič & Pospíšilová, 2010, pp. 121-123)12. Celkově je 

jasně patrné, že největší potenciál k přivedení nových dobrovolníků má sdílení 

zkušeností stávajících dobrovolníků  a osobní kontakt s nimi. Naproti tomu neosobní 

metody lze využít jako vhodný doplněk k účinnějším osobním. 

 
11 Zde je třeba brát v potaz, že zmiňovaná data jsou z roku 2010, kdy přístup k internetu a dalším médiím 
nebyl rozšířen jako dnes. V současné době by se tedy mohly výsledky lišit. 
12 Respondenti mohli během výzkumu zaškrtnout více možností z obou kategorií. Dobrovolníků, kteří se 
ke své činnosti dostali pouze osobními cestami bylo 76 procent, zatímco těch, kteří využili pouze 
neosobní metody náboru, byla pouhá 4 procenta (Frič & Pospíšilová, 2010, p. 122). 
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Pro žáky a studenty pak platí ještě jedno důležité pravidlo. Ačkoliv nábor může 

probíhat celoročně, kampaně nebo větší akce by měly respektovat harmonogram 

školního nebo akademického roku. Stěžejním obdobím pro získávání nových 

dobrovolníků je tedy září/říjen a leden/únor, kdy na vysokých školách začíná semestr 

(Tošner & Sozanská, 2006, kap. 4.3.2). 

Autoři Analýzy o stavu dobrovolnictví v ČR (2018) zmiňují potřebu zavádět 

výchovu k dobrovolnictví. Především vysoké školy a konkrétně specifické obory 

(humanitní, pedagogické a podobně) se mohou stát významným zdrojem dobrovolníků. 

Mezi navrhované systémové změny související s touto příležitostí patří možnost 

povinného začleňování dobrovolnictví do výukových plánů, propojení dobrovolnictví 

s neformálním vzděláváním, zapojení dobrovolnictví do vzdělávání učitelů a vytvoření 

metodiky rozvoje dobrovolnictví ve školách (Hruška, et al., 2018, pp. 326-328). 

Povinné zavedení dobrovolnictví do osnov s sebou může přinášet pochybnosti 

ohledně dobrovolnosti takového dobrovolnictví. Pokud „dobrovolník“ nemá motivaci 

k vlastní činnosti, hrozí, že ho práce nebude bavit a nebude ani příliš efektivní. Řešením 

by mohlo být odlišení výchovy k dobrovolnictví, která by měla sloužit jako možnost 

dobrovolnictví vyzkoušet a zažít – která má prvky povinnosti – a samotného 

dobrovolnictví, které závisí na vůli dobrovolníka u činnosti zůstat i po ukončení 

povinné části (Hruška, et al., 2018, p. 328). 

2. Dobrovolnictví a vrstevníci 

2.1 Socializace 

Dobrovolnická činnost může hrát nejen u mladých lidí důležitou roli v procesu 

socializace. Socializace je o proces, při němž se prostřednictvím interakcí a komunikace 

s vrstevníky formuje osobnost člověka. Dochází při ní k osvojování vzorců chování, 

způsobů jednání, hodnot a norem. Celý proces pak vede ke schopnosti chovat se 

jako člen společnosti nebo určité skupiny, a také k vytváření společenských rolí 

(Linhart, et al., 1996, p. 1012). 

Proces socializace lze rozdělit na fázi primární a fázi sekundární. Primární fáze 

se odehrává v dětství. Během ní jsou dítěti zprostředkovány základní sociální a kulturní 

návyky nutné pro život. Tato fáze socializace je poznamenána hlubokým emočním 

vztahem k osobám, které ji zprostředkovávají, což obvykle bývají rodiče. Právě autorita 

a emoční pouto k rodičům vedou k tomu, že návyky a hodnoty osvojované dítětem 
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v rámci primární socializace nebývají nijak zpochybňovány a dítě je automaticky 

přijímá (Linhart, et al., 1996, p. 1012). Cesty k úspěšné socializaci ale nemusí být 

u každého dítěte stejné. Například v situaci, kdy v socializaci nemůže ústřední roli hrát 

kontakt s rodiči, mohou jejich roli nahradit jiní dospělí (Larson & Tran, 2014, p. 1015). 

V sekundární fázi socializace mají kromě rodičů významný vliv další osoby, 

se kterými přichází mladý člověk do kontaktu. Širší rodina, ostatní dospělí, ale také 

vrstevníci. Emocionální vazba k těmto lidem může mít různou intenzitu, a proto 

i nabízené hodnoty, normy a vzorce mohou být vystaveny různé míře kritiky během 

jejich přejímání. Právě tato příležitost zaujímat kritické postoje umožňuje výrazný 

rozvoj individuální osobnosti, který během sekundární fáze socializace nastává (Linhart, 

et al., 1996, p. 1012). 

Během sekundární socializace se mladí lidé dostávají z ochranné „ulity“ 

a začínají se osamostatňovat. V této fázi jsou vystaveni mnoha sociálním vlivům, které 

působí na rozvoj jejich osobnosti. Mimo formulování vlastních hodnot se dále učí 

sebeovládání, rozvíjejí svoje znalosti i sociální schopnosti. Celý proces vede k zapojení 

do světa dospělých a vytvoření společenské role (Larson & Tran, 2014, p. 1013). Larson 

a Tran (2014) navíc upozorňují na náročnost tohoto procesu ve 21. století, kdy je 

společnost výrazně heterogenní, rychle se mění a není zde těžké setkat se s příležitostmi 

ke vzniku amorálního chování (Larson & Tran, 2014, p. 1013). 

Zmínění autoři představují čtyři mediátory pozitivního vývoje vedoucího 

k úspěšné socializaci, kterými jsou vztahy s rodiči a později i dalšími dospělými, 

víra/naděje13, škola a účast na mimoškolních aktivitách (Larson & Tran, 2014, p. 1012). 

Právě do této poslední kategorie lze zařadit i dobrovolnickou činnost, která tak může 

hrát důležitou roli v procesu socializace. 

2.1.1 Socializace v rámci organizace 

Kromě socializace, která probíhá v období dětství a dospívání, prochází každý 

člověk také socializací v novém prostředí, do kterého přichází. Formální dobrovolníci, 

kterými se ve své diplomové práci zabývám, při příchodu do již fungující organizace 

procházejí procesem organizační socializace. V jejím průběhu se dobrovolník učí, jak 

organizace funguje, navazuje v rámci této organizace sociální vztahy a ujasňuje si svoji 

pozici a funkci ve struktuře organizace. Organizační socializace má mimo jiné vliv 

 
13 V originále „hope“ 
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na to, jak dlouho dobrovolník vydrží u své činnosti a v organizaci celkově. Protože 

organizace musí investovat prostředky a čas do zaškolení a dalšího vzdělávání nově 

příchozího dobrovolníka, je pro ni větším přínosem, když v ní dobrovolníci působí 

dlouhodobě (Aranda, et al., 2018, pp. 556-558). 

Hidalgo a Moreno (2009) ve svém výzkumu použili pět charakteristik pro míru 

organizační socializace. Jedná se o:  

1. sociální vztahy uvnitř organizace,  

2. roli dobrovolníka v organizaci,  

3. podporu dobrovolníka ze strany ostatních dobrovolníků a členů organizace, 

4.  příležitost k dalšímu vzdělávání, 

5. typ činnosti, kterou dobrovolník vykonává.  

Výzkumníci se následně zabývali tím, které z těchto charakteristik mají vliv 

na dobu, po kterou dobrovolník ú své činnosti setrvá. Největší roli hrály dobré vztahy 

v organizaci, významný vliv měla také podpora ze strany organizace, možnost dalšího 

vzdělávání a typ činnosti (Hidalgo & Moreno, 2009). Podobný výzkum byl proveden 

také na 116 dospělých dobrovolnících v Itálii. Ti měli za úkol ohodnotit tvrzení 

v dotazníku svou mírou souhlasu14. Podle autorů výzkumu je jedním z klíčových 

faktorů prosociální cítění dobrovolníka. Pokud má dobrovolník prosociální osobnostní 

charakteristiky, je jeho schopnost socializovat se v organizaci vyšší – lépe spolupracuje 

s ostatními, má větší tendenci se angažovat a přicházet s vlastními nápady. S úspěšnou 

socializací nového dobrovolníka v organizaci – stejně jako v předchozím zmíněném 

výzkumu – pozitivně korelovala chuť dobrovolníka v činnosti pro organizaci 

pokračovat i v budoucnu (Livi, et al., 2019). 

Z výzkumů vychází, že významnou roli v organizační socializaci dobrovolníků 

hraje i organizační spravedlnost15, tedy to, jak dobrovolníci vnímají jednání organizace 

ve vztahu k nim samým.  V příznivém organizačním prostředí probíhá socializace 

přirozeně a dobrovolníci mají tendenci vydržet u své činnosti dlouhodobě. U 

 
14 Příklady tvrzení, které dobrovolníci hodnotili mírou souhlasu – prosociální osobnostní charakteristiky: 
„Ve škole jsem byl obvykle dobrovolníkem při speciálních příležitostech.“ „Každý člověk by měl věnovat 
část svého času činnosti pro dobro své země nebo města.“ Socializace v rámci organizace: „Cítím se 
respektován ostatními členy organizace.“ „Dobře znám cíle své dobrovolnické organizace.“ Záměr 
pokračovat v dobrovolnictví: „V budoucnu bych chtěl v dobrovolnické činnosti pro tuto organizaci 
pokračovat.“ 
15 V angličtině „organizational justice“ (Aranda, et al., 2018) 
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dobrovolníků pracujících v tomto prostředí byla zaznamenána vyšší míra inovativního 

chování (přicházení s novými nápady, aktivní zapojení do práce, atd.) (Aranda, et al., 

2018). 

Dalším faktorem souvisejícím se socializací v rámci organizace je také 

koordinátor dobrovolníků, případně supervizor, který s dobrovolníky pracuje. V ideální 

organizaci jsou vztahy mezi supervizorem a dobrovolníky přátelské a respektující. 

Dobrovolníci zde pracují týmově tak, aby naplnili očekávání supervizora. Ten jim 

naopak poskytuje podporu a je jim k dispozici pro řešení jejich nejistot. Podle autorů 

výzkumu provedeného mezi dobrovolníky v oblasti zdravotnictví v jižní Africe je 

úspěšná socializace spojena s vysokou kvalitou vztahů mezi dobrovolníky a jejich 

vedoucími a podporujícími pracovníky. Spokojenost v těchto vztazích vede 

k dlouhodobější činnosti dobrovolníka pro jednu a tutéž organizaci16 (Usadolo & 

Usadolo, 2018). 

Podle předložených výzkumů lze soudit, že přátelská atmosféra v organizaci 

postavená na dobré socializaci je pro dobrovolníky stěžejním důvodem k setrvání 

u jejich činnosti. Pro organizace jsou dlouhodobí dobrovolníci, kteří organizaci dobře 

znají a ztotožňují se s jejími cíli, důležití. Pokud jsou dobrovolníci s organizací, ve které 

svou činnost vykonávají, takto spjati, jsou přesvědčeni o významu své činnosti a věří, že 

má smysl, jsou mimo jiné schopni lépe akceptovat případné negativní reakce vrstevníků 

na jejich dobrovolnickou činnost (viz kapitola 6).  

2.2 Vliv vrstevníků na prosociální chování 

Jak bylo zmíněno výše, sociální kontext, ve kterém se mladí lidé nacházejí, hraje 

důležitou roli v jejich vývoji. Poskytuje příležitosti pro získávání zkušeností a 

schopností vedoucích k utváření osobnosti. Důležitou součástí sociálního kontextu 

v období dětství a dospívání jsou vztahy s vrstevníky. Podle samotných dospívajících 

jim fakt, že jsou součástí skupiny, dodává pocit, že mají ve společnosti svoje místo a že 

někam patří (Wentzel, 2014). 

Vliv vrstevníků nemusí být pouze negativní. Chování vrstevníků může naopak 

pozitivně ovlivňovat ostatní k prosociálnímu chování (Allen & Astonishak, 2008). 

 
16 Výzkum byl opět proveden formou dotazníků s hodnocením míry souhlasu s přeloženými tvrzeními, 
jako například: „Mám dobrý pracovní vztah se svým supervizorem.“ „Mým záměrem je pokračovat 
v činnosti pro tuto organizaci i v budoucnu.“ „Jsem obecně spokojený s tím, jaký typ práce v této 
organizaci vykonávám.“  
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Do něj můžeme zařadit sdílení, pomoc ostatním nebo spolupráci; v neposlední řadě také 

dobrovolnickou činnost v různých oblastech. Motivace k prosociálnímu chování lze 

rozdělit do dvou kategorií. Mezi individuální motivace se řadí vlastní hodnoty, víra 

nebo cíle. Prosociální chování může být ale také motivováno kontextem, tj. právě 

vztahy s vrstevníky a sociální prostředí, ve které se dobrovolník nachází (Wentzel, 

2014).  

Dospívající jsou silně orientováni na vytváření pozitivních vztahů se svými 

vrstevníky. Ve skupině dospívajících se uplatňují určité normy a hodnoty, které jsou 

všemi uznávány a jejich dodržování a přijímání je v rámci skupiny hodnoceno 

pozitivně. Může se tak mimo jiné stát i kritériem pro přijetí do vrstevnické skupiny 

(Wentzel, 2005). Důležité je, že tyto normy a hodnoty nejsou skupinou přímo 

vytvářeny. Jedná se o obecné sociální normy, které jsou skupinou přijaty a přenášeny 

do jejího fungování (Allen & Astonishak, 2008). Tyto normy však hrají významnou roli 

v socializaci mladých lidí k určitým typům chování. Allen a Astonishak (2008) se 

zabývali tím, jak pozitivní hodnocení určitého typu chování ovlivňuje četnost jeho 

výskytu ve skupině středoškolských studentů. Jelikož pití alkoholu nebo užívání 

marihuany bylo mezi vrstevníky „obdivováno“, objevovalo se často a jeho výskyt 

v průběhu času narůstal. Nepřátelské a agresivní chování vůči ostatním bylo velmi 

nepopulární, ostatními bylo spíše odsuzováno a z chování skupiny postupně téměř 

vymizelo. Tento výzkum dokládá fakt, že chování a hodnoty, ke kterým se dospívající 

uvnitř vrstevnické skupiny socializují, nemusí vždy odpovídat tomu, jaké chování 

považují za hodnotné dospělí. To je i důvodem, proč se mladí lidé v období dospívání 

obracejí spíše na své stejně staré vrstevníky než na rodiče a ostatní dospělé (Allen & 

Astonishak, 2008). 

Podobně jako u negativního chování lze hledat vliv vrstevníků i u chování 

prosociálního. Je třeba rozlišit vliv na jedincovo chování a rozhodování ze strany přátel 

a spolužáků (tj. z bezprostředního okolí) a ze strany cizích lidí.  

 Park a Shin (2017) na univerzitě v Soulu experimentálně zkoumali, jaký vliv 

na prosociální chování (konkrétně darování peněz na charitu a podepisování petice) 

mají vrstevníci ve skupině, kteří se navzájem neznají. Významný vliv na rozhodování 

měla pouze přímá přítomnost ostatních lidí a s ní spojené „veřejné“, neanonymní 

rozhodování. Testován byl také nepřímý vliv na prosociální chování (četba článků a 
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zpráv s prosociální tématikou). Zde ale téměř žádný vliv na rozhodování respondentů 

zjištěn nebyl. Ze studie tedy vyplývá, že pro osvojování prosociálního chování je 

zásadní právě bezprostřední kontakt jedince s ostatními (Park & Shin, 2017). 

V anonymním prostředí bylo také zkoumáno, jaký vliv má prosociální zpětná 

vazba na další rozhodování. Mladí lidé ve věku 12 – 16 let měli za úkol alokovat 

finanční prostředky mezi sebe a skupinu. Na svoje rozhodování dostávali feedback 

od svých vrstevníků, který byl ale experimentálně manipulovaný. Hodnoceno bylo 

jejich prosociální rozhodnutí (tedy rozdělit se se skupinou nebo jí přenechat všechny 

dostupné prostředky) buď pozitivně, nebo negativně. Výsledek experimentu ukázal, že 

feedback ostatních měl na prosociální chování významný vliv. V prostředí s vysokou 

mírou prosociální zpětné vazby bylo množství prostředků darovaných skupině vyšší než 

v prostředí s antisociální zpětnou vazbou (van Hoorn, et al., 2014). 

Význam mají samozřejmě také přátelské vztahy mezi vrstevníky, a to jak jejich 

stabilita, tak i frekvence a kvalita. Prosociální chování mezi vysokoškolskými studenty 

v New Yorku pozitivně korelovalo s chováním jejich přátel. Tento vztah byl navíc 

zesílen frekvencí a kvalitou přátelství (Barry & Wentzel, 2006). 

2.3 Vliv sociálního prostředí na dobrovolnictví 

V rámci výzkumů, které se zabývají souvislostí mezi prosociálním chováním a 

sociálním prostředím mladých lidí bylo provedeno i množství výzkumů zaměřené přímo 

na dobrovolnictví jako jeden z projevů prosociálního chování. 

Nejvýznamnější vztah byl zjištěn mezi dobrovolnickou činností mladých lidí a 

jejich rodičů. V rodinách, kde se dobrovolnictví věnuje alespoň jeden z rodičů, je větší 

pravděpodobnost, že budou dobrovolnickou činnost vykonávat i děti (Fitzsimmons, 

1986; Mainar, et al., 2015; McGingley, et al., 2010), které následují příklad rodičů, 

případně tradici rodiny (Mainar, et al., 2015). Tento jev je důsledkem primární 

socializace (viz kapitola 2.1). 

Nejen rodina, ale i další lidé, se kterými sdílíme domácnost (partner, přátelé) 

mohou mít zásadní vliv na dobrovolnickou činnost. Členové domácnosti se mohou 

navzájem v dobrovolnictví podporovat, motivovat a vzájemně si předkládat příležitosti 

k dobrovolnické činnosti. V domácnostech, kde se alespoň jeden člen věnuje 

dobrovolnické činnosti, je vyšší pravděpodobnost, že se jí začnou věnovat i ostatní 



23 
 

členové domácnosti. Tato pravděpodobnost navíc stoupá, pokud je stávajících 

dobrovolníků v domácnosti více (Nesbit, 2012). 

Na dobrovolnictví mladých lidí může mít vliv také škola. V Americe mají 

univerzitní studenti možnost navštěvovat kurzy, které spočívají ve vykonávání 

dobrovolnické činnosti. Tyto kurzy jsou ohodnoceny kredity, proto se nejedná o „pravé“ 

dobrovolnictví. Mladí lidí jsou ale tímto způsobem k dobrovolnictví socializováni a 

významně se tím zvyšuje pravděpodobnost, že se mu budou věnovat i po ukončení 

školní docházky (Fitzsimmons, 1986). 

2.4 Vliv vrstevníků na dobrovolnictví 

Mimo rodičů, školy nebo dalších osob v domácnosti ovlivňují vztah mladých 

lidí k dobrovolnictví jejich vrstevníci. Ačkoliv je v období dospívání vliv vrstevníků 

velice důležitý, výzkumů na toto téma bylo provedeno pouze malé množství. 

Van Goethem (2014) zkoumala, jak souvisí dobrovolnictví a jeho frekvence u mladých 

lidí s dobrovolnickou činností nejen rodičů, ale i přátel. Pozitivní souvislost zjistila 

u obou skupin – pokud se dobrovolnické činnosti věnovali rodiče a přátelé, věnovali se 

jí častěji i mladí lidé. U mladších adolescentů (ve věku 12 – 15 let) měla vliv především 

činnost rodičů, zatímco u starších (16 – 19 let) převažoval vliv přátel (van Goethem, et 

al., 2014), opět zde tedy lze sledovat vliv primární a sekundární socializace. 

Vlivem vrstevníků na prosociální chování zahrnující i vůli k účasti 

na dobrovolnické činnosti se zabýval i tým Choukas-Bradley (2015). Výzkum prováděli 

na třech venkovských středních školách v chudších oblastech na jihovýchodě Spojených 

států. Jejich experiment měl tři části, v nichž vystavili adolescenty hypotetickým 

situacím, v nichž se měli rozhodnout, jak se zachovat. V první části odpovídal každý 

respondent sám za sebe. V druhé části se respondenti domnívali, že skrze počítač 

reagují na dané situace spolu se svými vrstevníky. Ve skutečnosti se ale jednalo 

o naprogramované automatické odpovědi, přičemž svou odpověď mohl respondent 

vložit až po shlédnutí odpovědí ostatních. Poslední část probíhala také v počítačovém 

chatu, tentokrát ale po fiktivním odhlášení ostatních uživatelů, tedy ve chvíli, kdy si 

respondent myslel, že své odpovědi nyní vidí pouze on. Předpokládalo se, že 

adolescenti budou mít sklon nechat se ovlivnit reakcemi svých vrstevníků. Tato 

hypotéza se potvrdila. U chlapců byla shoda s vrstevníky pozorována ve veřejné 

chatovací místnosti i v soukromém chatu. U dívek navíc vzrostla míra prosociálního 
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chování ve veřejném i soukromém chatu proti první fázi experimentu, kdy odpovídal 

každý respondent na hypotetické scénáře za sebe. Nejvýznamnější zvýšení míry 

prosociálního chování bylo zaznamenáno u dívek s vyšším sociálním statusem. 

Prosociální chování tedy vzrůstalo, pokud byli respondenti vystaveni odpovědím svých 

vrstevníků, a to i poté, co už odpovědi nebyly veřejné. Podle autorů jsou výsledky 

tohoto experimentálního výzkumu prakticky použitelné například v kampaních na nábor 

nových dobrovolníků nebo v šíření pozitivního chování (Choukas-Bradley, et al., 2015). 

2.5 Závěr 

Dobrovolnictví hraje důležitou roli v procesu socializaci mladých lidí, 

především v její sekundární fázi, kdy má hlavní význam ve formování hodnot a vzorců 

chování sociální prostředí mimo rodinu. Významný vliv vrstevníků v tomto období 

může ovlivňovat negativní jevy v chování dospívajících, ale může také podporovat 

rozvoj prosociálního chování, do něhož lze zahrnout i dobrovolnickou činnost. 

Vliv vrstevnických vztahů a reakcí vrstevníků na dobrovolnictví nebo jiné typy 

prosociálního chování u mladých lidí není příliš často zkoumán. V České republice 

žádný takový výzkum proveden nebyl, výzkumy prováděné v zahraničí jsou obvykle 

experimentální a pracují s fiktivními situacemi. Je z nich ale patrné, že reakce a zpětná 

vazba vrstevníků mají vliv na rozvoj prosociálního chování a mohou ovlivnit další 

rozhodování. Proto bych se ve své diplomové práci ráda zabývala právě reakcemi 

vrstevníků na dobrovolnickou činnost, jejich formou a také tím, jaké chování vyvolávají 

u samotných dobrovolníků.  

3. Motivace dobrovolníků k jejich činnosti 

V praktické části výzkumu bych se v úvodu ráda dotkla motivací, které 

dobrovolníky k jejich činnosti přivádějí a které je u ní drží. Motivací k zahájení 

dobrovolnické činnosti může být celá řada. K různým dobrovolnickým aktivitám vedou 

odlišné motivace, roli zde mohou hrát také předchozí dobrovolnické zkušenosti nebo 

demografické charakteristiky (věk, víra, vzdělání, aj.) (Clary, et al., 1996). Motivace se 

často mění v průběhu činnosti. S určitými motivacemi se člověk pro dobrovolnictví 

rozhoduje, ale u jeho činnosti mohou držet motivace zcela jiného charakteru (Luping, 

2011). Znát motivace dobrovolníků je důležité k jejich vedení. Koordinátor nebo jiná 

vedoucí osoba, která zná motivace, s kterými dobrovolníci do organizace přišli a které 
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je tam drží, může efektivněji vést dobrovolníky k dlouhodobé činnosti (Erdurmazli, 

2019, p. 4). 

3.1 Typologie motivací 

Grönlund (2011) zmiňuje nejčastější základní rozdělení motivací 

k dobrovolnické činnosti na altruistické a egoistické. Altruistické jsou zaměřeny 

na snahu pomoci znevýhodněným lidem, komunitě nebo například přírodě. Egoistické 

jsou zaměřeny na sebe, jde tedy o získání zkušeností či referencí pro budoucí kariéru, 

ale také o osobní rozvoj nebo získání nových kontaktů (Grönlund, 2011, p. 853). Toto 

dělení potvrdil například dotazníkový výzkum na skupině dobrovolníků, kteří pomáhali 

postiženým lidem během mezinárodního setkání World Youth Day. Převažovaly zde 

altruistické motivy, převážná většina dobrovolníků se zapojila proto, aby mohli pomoci 

těm, kteří by se jinak akce zúčastnit nemohli. Objevily se ale i egoistické motivy17 jako 

možnost získat nové zkušenosti nebo patřit do nějaké komunity (Janus & Misiorek, 

2019). 

Na základě rozhovorů s 24 dobrovolníky (vysokoškolskými studenty) sestavil 

Luping (2011) vlastní typologii motivací k dobrovolnictví. Rozděluje je na tři kategorie. 

Tradiční motivace jsou podle něj ty, které jsou založeny ryze altruisticky a na pocitu 

zodpovědnosti za ostatní a společnost. Jedná se tedy o pomoc znevýhodněným lidem 

nebo dělání něčeho smysluplného pro komunitu či celou společnost. Moderní motivace 

jsou zaměřeny spíše egoisticky, tedy především na osobní rozvoj. Objevuje se 

mezi nimi získání praxe a kontaktů v oboru, ve kterém se dobrovolník chce uplatnit, 

popřípadě kterému se věnuje v rámci studia, získání zkušeností a trénink schopností 

nutných pro danou činnost a v neposlední řadě získávání kontaktů a známostí 

pro budoucí kariéru. Poslední kategorií motivací jsou podle Lupinga postmoderní 

motivace. Upozorňuje na jejich rozvoj v moderní době, kdy si dobrovolníci více 

vybírají, které činnosti se budou věnovat, hledají v ní smysl a možnost osobního 

rozvoje. Jednodušší činnosti, které dělají i placení lidé, dobrovolníci dělat nechtějí 

(autor v článku jako příklad zmiňuje úklid městského parku). Do skupiny 

postmoderních motivací patří vyplnění volného času, uspokojení zvědavosti či možnost 

zkusit něco nového (Luping, 2011). Motivace ze všech třech uvedených kategorií se 

vyskytují ve výzkumu dobrovolníků při speciálních jednorázových událostech, jakými 

 
17 Autorky je zde označují jako sociální – vyjadřují tak potřebu zapadnout do nějaké společnosti, najít 
svoje místo 
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jsou oslavy národních svátků nebo sportovní události. Ty obvykle spojí lidi s různými 

zájmy i motivacemi. Motivacemi dobrovolníků z různých věkových skupin zde bývá 

setkání s novými lidmi a spolupráce s nimi, vyzkoušení nové volnočasové aktivity, 

získání nových zkušeností a kontaktů pro budoucí kariéru nebo nalezení vlastních 

talentů (Nassar & Talaat, 2009). 

Vlastní klasifikaci motivací a s nimi spojené identity dobrovolníků vytvořila 

také Henrietta Grönlund (2011). Na základě narativních rozhovorů vytvořila pět typů 

dobrovolnických identit. Ovlivňovatelé18 jsou ti, kteří bojují proti nespravedlnosti, 

kritizují konzumní společnost a snaží se udělat svět lepším. Jejich motivací je boj 

za práva ostatních nebo globální spravedlnost. Neberou tedy dobrovolnictví jako 

volnočasovou aktivitu nebo zábavu, ale vnímají jej zodpovědnou činnost s velkým 

dopadem. Pomahatelé19 jakou svou hlavní motivací vidí pomoc jiným lidem, často 

nějakým způsobem znevýhodněným. Jedná se často o dobrovolníky, kteří si podobnou 

situací sami prošli (buď osobně, nebo u někoho z blízkých). Další motivací je pro ně 

možnost se ve své činnosti v budoucnu uplatnit profesně. Dobrovolnická činnost může 

být také založena na příslušnosti k církvi a spojena s vírou. To je případ identity 

dobrovolníka založené na víře20. Tito lidé berou svou činnost jako jakési poslání a 

hlavní motivací je pro ně víra. Komunitní dobrovolníci21 žijí a pracují pro určitou 

komunitu. Motivace takových dobrovolníků je práce pro skupinu, jejíž jsou součástí. 

Poslední skupinou jsou dobrovolníci s identitou úspěchu22. Ti mají ambice, snaží se 

být úspěšní ve všem, co dělají, a dosažení úspěchu je pro ně též motivací 

v dobrovolnické činnosti (Grönlund, 2011). 

3.1.1 VFI  

Nejčastějším dělením motivací k dobrovolnictví je typologie VFI (Volunteer 

Functions Inventory) (Clary & Snyder, 1999; Clary, et al., 1996). Ta obsahuje třicet 

vyjádření23, které respondenti ohodnocují na škále od 1 do 7 podle toho, jak důležité 

pro ně dané vyjádření je. Položky jsou rozděleny do šesti kategorií, které představují 

funkce dobrovolnictví (viz tabulka 1). 

 
18 V originále influencer identity 
19 V originále helper identity 
20 V originále faith-based identity 
21 V originále community identity 
22 V originále success identity 
23 Například: „Pomocí dobrovolnictví se mohu dostat do oblasti, v níž bych chtěl později pracovat.“ 
„Dobrovolnictví mi pomáhá překonat pocit viny z toho, že mám v životě více štěstí než jiní lidé.“ 
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Funkce dobrovolnictví24 Definice Příklad vyjádření 

Vyjádření hodnot Možnost vyjádřit osobní 

hodnoty skrze svou činnost 

(pomoc ostatním, práce pro 

společnost). 

„Myslím si, že je důležité 

pomáhat ostatním lidem.“ 

Porozumění Snaha získat zkušenosti, 

které dobrovolníkovi 

pomohou pochopit 

fungování společnosti a 

světa, ve kterém žije. 

„Dobrovolnictví mi 

umožňuje učit se přímo 

skrze praktické 

zkušenosti.“ 

Osobní rozvoj Možnost se vnitřně a 

psychicky rozvíjet díky 

dobrovolnické činnosti. 

„Dobrovolnictví mi 

umožňuje mít ze sebe 

dobrý pocit.“ 

Kariéra Možnost získat pracovní 

zkušenosti a kontakty pro 

budoucí kariéru skrze 

dobrovolnickou činnost. 

„Dobrovolnictví mi 

umožňuje dostat se 

do oblasti, v níž bych chtěl 

později pracovat.“ 

Sociální funkce Posílení sociálních vztahů 

pomocí dobrovolnické 

činnosti, možnost být 

součásti nějaké sociální 

skupiny. 

„Lidé, které znám, se také 

zajímají o službu 

komunitě.“ 

Ochranná funkce Možnost řešit osobní 

problémy nebo se zbavit 

negativních pocitů 

(například pocitů viny). 

„Dobrovolnictví slouží jako 

útěk z mých vlastních 

problémů.“ 

Tabulka 1: VFI – funkce dobrovolnictví. Převzato z Clary & Snyder, 1999, p. 157. 

V souvislosti s výčtem funkcí dobrovolnictví autoři zdůrazňují, že u jedné 

činnosti mohou mít různí lidé různé motivace. Také ale stejné osoba může mít více 

motivací k dobrovolnictví najednou (a to jak altruistických, tak egoistických). 

V průběhu dobrovolnické činnosti se mohou motivace měnit (Clary & Snyder, 1999). 

 
24 Originální názvy funkcí: Values, Understanding, Enhacement, Career, Social, Protective (Clary, et al., 
1996) (Clary & Snyder, 1999) 
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Z VFI vycházejí další autoři, kteří tento inventář použili ve svých výzkumech 

motivací dobrovolníků. Jeden z výzkumů byl přímo zaměřen na proměny motivací 

u dobrovolníků s měnícím se věkem. Dobrovolníci byli rozděleni na mladší 26 let a 

na starší než 26 let. U mladší skupiny dobrovolníků byly důležitými motivacemi kariéra 

a porozumění, zatímco pro starší dobrovolníky hrály větší roli ochranná funkce a osobní 

rozvoj. Zajímavým výsledkem tohoto výzkumu je nižší důležitost sociální funkce 

dobrovolnictví pro mladé lidi než pro starší jedince. Když však byla tato funkce 

v dotazníku zúžena pouze na možnost získání nových přátel, převažoval její význam u 

mladších dobrovolníků nad staršími (Dávila & Díaz-Morales, 2009). 

Výsledkům uvedeného výzkumu do určité míry odpovídá i výzkum Gage a 

Thapa (2012) provedený již pouze na vysokoškolských studentech na jihovýchodě 

Spojených států. Zde byla pro respondenty nejdůležitější hodnotová motivace a 

porozumění (což autoři vysvětlují tím, že do výzkumu bylo zahrnuto velké množství 

dobrovolníků z pomáhajících organizací), dále kariérní motivace (zde autoři zdůrazňují 

tuto skutečnost jako specifikum studentů, kteří ukončují školu a začínají se připravovat 

na své pracovní uplatnění), následoval osobní rozvoj, sociální funkce a ochranná funkce 

(Gage & Thapa, 2012). Ve výzkumu, kde byl velký vzorek (4000 respondentů) a 

zahrnoval všechny věkové kategorie, byla první v pořadí funkcí dobrovolnictví podle 

důležitosti opět hodnotová motivace, následovalo pochopení, sociální funkce, ochranná 

funkce a až na posledním místě byla motivace kariérního uplatnění (Stukas, et al., 

2016). 

Z výsledků uvedených výzkumů lze vyvodit, že převážná většina dobrovolníků 

se své činnost věnuje z hodnotového přesvědčení, další motivace se ale mohou lišit 

podle věku. Zatímco u mladších dobrovolníků si lze všímat snahy o pochopení světa a 

získání zkušeností a znalostí použitelných v budoucím životě, u starších dobrovolníků je 

možné pozorovat snahy začlenit se do nějaké komunity, upevňovat sociální vztahy nebo 

se vnitřně rozvíjet. S věkem a s motivacemi dobrovolníků souvisí také jejich 

spokojenost s činností. Ta byla významně vyšší u starších dobrovolníků, které k jejich 

činnosti přivedly sociální a osobnostně rozvojové motivace, než u mladších jedinců, 

kteří byli zaměřeni kariérně25 (Aranda, et al., 2019). 

 
25 Jednalo se o dobrovolníky z oblasti zdravotnictví 
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3.1.2 Výzkum motivací dobrovolníků v ČR 

O motivacích dobrovolníků v českém prostředí se zmiňují autoři Analýzy 

dobrovolnictví v ČR. Motivace, které zde předkládají, odpovídají výše uvedeným 

zahraničním typologiím. Motivačními faktory vyplývajícími z polostrukturovaných 

rozhovorů s dobrovolníky jsou altruismus (potřeba pomáhat a být užitečný), zlepšení 

kvality vlastního života či zpětný zisk, který sice není finančního rázu, ale může být 

zaměřen kariérně. S tím souvisí také profesionální zkušenosti, které mohou být 

zahrnuty do životopisu a zvýšit tak atraktivitu dobrovolníka pro zaměstnavatele. 

Posledními dvěma faktory je smysl služby (někteří dobrovolníci vidí službu pro svou 

komunitu jako svou povinnost) a náboženské přesvědčení (v toto případě se 

dobrovolnictví jako služba ostatním může stát duchovní povinností) (Hruška, et al., 

2018, p. 257). 

4. Sociální normy 

Jak je zmíněno v úvodu této práce, je otázkou, zda sami dobrovolníci vnímají svou 

činnost jako něco normálního nebo jako odchylku od normálu. Pro zodpovězení této 

otázky je třeba alespoň stručně definovat pojmy normalita a sociální normy. Podle 

sociologického slovníku je normální to, co je ze statistického hlediska obvyklé a 

obvykle zjistitelné v určité situaci (Linhart, et al., 1996, p. 692). Odchylka od tohoto 

normálního stavu je pak definována jako deviace (Linhart, et al., 1996, p. 199). 

Jelikož je tématem této diplomové práce dobrovolnictví, které lze považovat 

za projev prosociálního chování, je zde nutné definovat taktéž pojem sociální norma. 

Podle Gibbse obsahuje sociální norma tři složky. Jedná se o kolektivní hodnocení 

určitého chování, kolektivní očekávání ohledně chování aktéra, a také to, jak na dané 

chování okolí reaguje (Gibbs, 1981 in Hrčka, 2001, p.27). Lze tedy říci, že normální je 

to, co se ve společnosti hodnotí kladně a co je očekáváno. Sociální normy se vyvíjejí 

v čase, mohou v jeho průběhu měnit obsah i význam (Hrčka, 2001, p. 33). 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

5. Metodologie výzkumu 

5.1 Kvalitativní výzkum 

Švaříček a Šeďová definují kvalitativní přístup k sociologickému výzkumu 

takto: 

„Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém 

prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a 

specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka 

provádějícího kvalitativní výzkum je za pomoci celé řady postupů a metod rozkrýt a 

reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu,“ (Švaříček, 

Šeďová, et al., 2014, p. 17).  

Výše uvedená definice vznikla na základě mnoha definic z literatury, 

využívajících různé pohledy na kvalitativní výzkum. Obsahuje tedy výčet charakteristik, 

kterými se kvalitativní výzkum vyznačuje. 

Hlavní výhodou kvalitativního výzkumu je možnost do hloubky prozkoumat 

určitý jev nebo téma, přičemž výzkumník bere v potaz i kontext, ve kterém se děj 

odehrává (prostředí, podmínky, situace, aktéři, apod.) (Hendl, 2005, p. 51). 

V kvalitativním výzkumu se postupuje induktivně, na základě nasbíraných dat a jejich 

analýzy se vytváří typologie a kategorizace zkoumaných jevů, postupně může dojít až 

ke vzniku nové teorie (Hendl, 2005, p. 36). Výzkum tedy není závislý na již hotové 

teorii, ani na dopředu určených proměnných (Švaříček, Šeďová, et al., 2014, p. 24). 

Jedná se o velice flexibilní proces, na jehož začátku výzkumník určí téma a základní 

výzkumné otázky. Následně začíná sběr dat a zároveň jejich průběžná analýza. Na jejím 

základě se určují další metody sběru dat, způsob jejich analýzy, mohou se také pozměnit 

nebo přidat další výzkumné otázky. Jednotlivé fáze výzkumu se obvykle překrývají 

(Hendl, 2005, p. 50). Ve chvíli, kdy je nasbíráno velké množství dat a probíhá jejich 

analýza, se začíná s hledáním pravidelností v datech. Ta se v závěru výzkumu převádějí 

na obecnější koncepty, je však třeba mít na paměti, že závěry vyvozené z kvalitativního 

výzkumu nemusí být vždy zobecnitelné na celou populaci nebo aplikovatelné do jiného 

prostředí, než ve kterém byl výzkumem prováděn. Kromě omezené možnosti zobecnění 

výsledků kvalitativního výzkumu je jeho nevýhodou také riziko ovlivnění závěrů 

subjektivním vnímáním badatele (Švaříček, Šeďová, et al., 2014). 
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Ve své diplomové práci jsem kvalitativní přístup zvolila proto, že je mým cílem 

prozkoumat, jaké zkušenosti mají mladí dobrovolníci s reakcemi vrstevníků na svou 

činnost, to znamená s jakými typy reakcí se dobrovolníci setkávají, za jakých okolností 

a jak se tyto reakce projevují i jak na ně dobrovolníci reagují. Jedná se tedy o 

explorativní výzkum (Hendl, 2005, p. 38), jehož cílem je co nejpodrobněji vysvětlit 

určitý jev a v jeho průběhu flexibilně pracovat s novými vyvstávajícími otázkami a 

tématy. 

5.2 Výzkumné otázky 

Správně postavené výzkumné otázky pomáhají výzkum zaměřit tak, aby bylo 

dosaženo jeho cílů, a zároveň výzkumníka provádějí celým procesem výzkumu. 

Výzkumné otázky by měly být jasně a jednoznačně formulovány tak, aby se na konci 

výzkumu dalo určit, zda byly zodpovězeny a jak (Švaříček, Šeďová, et al., 2014, pp. 69-

70). 

Na začátku kvalitativního výzkumu stojí obvykle jedna nebo více obecných 

otázek26 a několik otázek specifických. Obecné otázky jsou zaměřené obsáhleji a nelze 

je obvykle přímo zodpovědět. Odpovědi na ně vyplývají přímo z analýzy dat získaných 

prostřednictvím jednotlivých specifických otázek, které jsou detailnější a konkrétnější 

(Punch, 2005, pp. 40-42). 

5.2.1 Výzkumné otázky pro diplomovou práci 

1. Základní: Vnímají mladí dobrovolníci svou činnost jako normu nebo jako 

odchylku? 

 Podotázka: Jak se podle nich určuje, co je mezi vrstevníky normální? 

 Podotázka: K čemu se podle nich normálnost vztahuje? 

2. Základní: S jakými reakcemi ze strany svých vrstevníků se mladí dobrovolníci 

setkávají? 

 Podotázka: Jaké reakce vnímají jako negativní a jaké jako pozitivní? 

 Podotázka: Jakou formu mají negativní reakce vrstevníků a k čemu se 

vztahují? 

 
26 Švaříček a Šeďová je označují jako základní (Švaříček, Šeďová, et al., 2014, p. 70) 
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 Podotázka: Jak se s negativními reakcemi vrstevníků dobrovolníci 

vypořádávají? 

 První část výzkumu se zabývá zejména otázkou, jak vnímají svou činnost sami 

dobrovolníci. Jestli dobrovolnictví vnímají jako normální jev nebo naopak jako 

odchylku od normálního stavu. K zodpovězení této otázky je nutné nejprve zjistit, podle 

čeho mladí lidé určují, co je pro ně normální. Další otázkou pak je, k čemu tuto 

normálnost vztahují a jak to ovlivňuje jejich vnímání. 

 Druhá část výzkumu se zaměřuje na přímé zkušenosti dobrovolníků s reakcemi 

ze strany jejich vrstevníků. V literatuře jsou častěji popisovány pozitivní reakce 

(pozitivní zpětná vazba) a jejich vliv na další prosociální chování. Proto bych se ráda 

podrobněji zabývala negativními reakcemi, především pak tím, k čemu konkrétně se 

tyto reakce vztahují, v jakých situacích a jak se projevují, a jak na ně mladí dobrovolníci 

reagují. 

5.3 Výběr výzkumného vzorku 

 Vzorek v kvalitativním výzkumu je konstruován teoreticky nebo účelově. Jeho 

úkolem není reprezentovat určitou populaci, jak je tomu v kvantitativním výzkumu, ale 

určité téma nebo výzkumný problém. Respondenti do výzkumného vzorku jsou 

vyhledáváni záměrně s ohledem na výzkumné téma. Stejně jako ostatní části 

výzkumného procesu se může i výzkumný vzorek v průběhu kvalitativního výzkumu na 

základě jeho vývoje měnit, rozšiřovat nebo předefinovávat (Švaříček, Šeďová, et al., 

2014, pp. 70-73). 

 Ve své diplomové práci jsem respondenty do fokusní skupiny i respondenty do 

následujících rozhovorů vybírala účelově na základě předem stanovených charakteristik 

(Hendl, 2005, p. 151)27. Praktický výběr probíhal metodou sněhové koule, kdy 

výzkumník vybírá pouze jednoho nebo několik respondentů dle svých kritérií. Ti ho pak 

odkazují na další osoby, které by podle nich mohly výběrová kritéria splňovat. 

Výzkumník tyto osoby kontaktujte a v případě, že se do výzkumu hodí, jsou do něj 

zapojeny (Hendl, 2005, p. 152). Tuto metodu jsem zvolila především proto, aby mezi 

respondenty nebyli pouze moji přátelé a známí. Na začátku jsem tedy vybrala asi deset 

lidí z mého okolí, kteří by se do výzkumu hodili, a oslovila jsem je s prosbou o účast. 

 
27 Hendl tento způsob výběru nenazývá přímo účelový, ale popisuje ho jako výběr podle předem dané 
struktury. 
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Pět z nich s účastí na fokusní skupině nebo rozhovoru souhlasilo, ti byli požádáni o 

kontakty na další dobrovolníky, z nichž už jsem znala pouze dva, ostatní tedy nebyli ani 

moji přátelé ani známí. Na základě zkušeností z dřívějších prací jsem se chtěla vyhnout 

situaci, kdy respondenti, se kterými se znám, mají tendenci některé informace během 

rozhovoru vynechat, protože si uvědomují, že je vím. Snažila jsem se tedy ve fokusní 

skupině zastoupit jak dobrovolníky, kteří byli mými přáteli, tak i dobrovolníky 

přivedené někým jiným. Stejný postup jsem potom zvolila i u rozhovorů. 

 Výzkumný vzorek pro tuto diplomovou práci tvoří mladí lidé ve věku 15 až 

25 let. Toto věkové rozpětí bylo zvoleno na základě knihy Vzorce a hodnoty 

dobrovolnictví (Frič & Pospíšilová, 2010), z níž uvádím informace v teoretické části 

této diplomové práce. Jednalo se o studenty středních a vysokých škol, přičemž bylo 

cíleno rovněž na rovnoměrné věkové zastoupení v rámci daného věkového rozpětí. 

 Respondenti byli vybíráni v rámci organizací zaměřených na environmentální 

témata (ekologie, ochrana přírody a práce s dětmi v těchto oblastech). Takové zúžení je 

vhodné především proto, že dobrovolníci v různých oblastech mohou mít různé 

zkušenosti s reakcemi vrstevníků, kterými se tato práce zabývá, což je důvod, proč byla 

pro účely této práce oblast dobrovolnictví konkretizována. Ochrana přírody a ekologie 

je, vzhledem ke klimatické krizi, velmi aktuální téma. Z pohledu širší veřejnosti se však 

obvykle jedná spíše o téma, které není prioritní. Pohled na tuto oblast je navíc negativně 

ovlivněn jednáním některých aktivistických skupin; veškeré jednání organizací v oblasti 

ochrany přírody a ekologie tak může být často vnímáno jako „ekoterorismus“. 

Dobrovolníci v této oblasti se mohou setkávat i s tímto označováním nebo nedůvěrou 

okolí. 

 Poslední podmínkou k účasti na výzkumu je vykonávání aktivní dlouhodobé 

dobrovolnické činnosti v organizaci (nejde tedy o příležitostné dobrovolnické aktivity 

nebo dobrovolnickou činnost prováděnou v minulosti). 

 Při výběru respondentů byl zanedbán faktor pohlaví, protože v environmentální 

oblasti je mezi dobrovolníky poměr mužů a žen obvykle téměř vyrovnaný28, a to 

především ve zmiňované cílové skupině, kde většina respondentů ještě studuje (a do 

možnosti věnovat se dobrovolnictví tedy nezasahuje například péče o děti). V rámci 

 
28 Autorka vychází z vlastních zkušeností. 
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fokusní skupiny i rozhovorů byl tedy kladen důraz pouze na zastoupení obou pohlaví, 

ne však na jejich vyrovnaný poměr. 

 Respondentům, které byli vyzváni k účasti na fokusní skupině, byl dopředu 

zaslán soubor se základními informacemi o tom, co je fokusní skupina a jak probíhá. 

Text obsahoval také stručný popis tématu této diplomové práce. Na základě těchto 

informací měli respondenti možnost rozhodnout se, jestli do fokusní skupiny vstoupí. 

Před rozhovory byli respondenti informováni o tématu výzkumu i o průběhu rozhovoru 

pouze ústně. 

 Před samotným provedením fokusní skupiny i rozhovorů měli respondenti za 

úkol vyplnit formulář, z nějž byly získány následující informace. 
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Metoda Jméno29 Pohlaví Věk30 Vzdělání V současné 

době 

Délka 

dobrovolnictví 

Dobrovolnická činnost 

Fokusní 

skupina 

Libuše Žena 25 Studuje VŠ Studuje a 

pracuje 

4 roky Monitoring šelem, dobrovolnictví na 

farmách v zahraničí 

Fokusní 

skupina 

Šárka Žena 25 Studuje VŠ Pracuje 10 let Dobrovolnické víkendové a 

prázdninové akce – účast i 

organizace, technická podpora 

dětského oddílu 

Fokusní 

skupina 

Oldřich Muž 23 Studuje VŠ Studuje a 

pracuje 

8 let Dobrovolnické víkendové a 

prázdninové akce – účast, vedení 

dětského oddílu 

Fokusní 

skupina 

Jitka Žena 22 Dokončená 

VŠ 

Studuje a 

pracuje 

1,5 roku Dobrovolnické víkendové a 

prázdninové akce – účast, 

organizace, vedení dětského oddílu, 

zahraniční dobrovolnictví 

Fokusní 

skupina 

Břetislav Muž 18 Studuje SŠ 

s maturitou 

Studuje 4 roky Dobrovolnické víkendové a 

prázdninové akce – organizace, 

vedení dětského turistického oddílu 

 
29 V rámci anonymizování výzkumu byla jména změněna 
30 Jedná se o věk v době realizace fokusní skupiny 
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Fokusní 

skupina 

Božena Žena 20 Studuje VŠ Studuje 3,5 roku Dobrovolnické víkendové a 

prázdninové akce – účast, 

organizace, vedení dětského oddílu 

Fokusní 

skupina 

Zdislava Žena 15 Studuje SŠ Studuje 2 roky Dobrovolnické víkendové a 

prázdninové akce – účast, vlastní 

projekty na SŠ (sbírky oblečení, 

přednášky o bezobalovém způsobu 

života) 

Rozhovor Vlasta Žena 25 Studuje VŠ Studuje a 

pracuje 

3 roky Environmentální projekty 

v zahraničí, vedení dětského oddílu 

Rozhovor Ludmila Žena 25 Studuje VŠ Studuje 10 let Vedení pěveckého sboru, dětského 

oddílu, organizace veřejných akcí 

Rozhovor Anežka Žena 25 Dokončená 

VŠ 

Pracuje 4 roky Dobrovolnické víkendové a 

prázdninové akce – účast, organizace 

Rozhovor Metoděj Muž 22 Studuje VŠ Studuje 4 roky Dobrovolnické víkendové a 

prázdninové akce – účast, vedení 

dětského oddílu, iniciativy na 

ochranu přírody 

Rozhovor Cyril Muž 22 Studuje VŠ Studuje 6 let Vedení dětského oddílu 

Tabulka 2: Údaje o respondentech.
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V rámci své hlavní dobrovolnické činnosti se všichni respondenti věnovali 

činnostem souvisejícím s přírodou a její ochranou, případně s vedením mládeže. Jak je 

vidět z tabulky 2, jednalo se o činnosti jako účast a organizování dobrovolnických 

víkendových akcí a táborů na pomoc přírodě, vedení dětských turistických a 

přírodovědných oddílů, monitoring velkých šelem a jiné terénní práce, činnost 

ve spolcích na ochranu přírody a konkrétních lokalit a jejich zakládání či zahraniční 

projekty s environmentální tématikou. Objevovala se zde také sociální témata, pomoc 

znevýhodněným osobám, vedení pěveckých sborů a zahraniční projekty se sociálními 

tématy. 

Všichni respondenti také kromě své hlavní činnosti v organizaci uváděli občasné 

dobrovolnictví na jednorázových projektech a akcích v různých oblastech (ekologie, 

komunita, sociální oblast, zdravotnická oblast). 

5.4 Fokusní skupina 

 Morgan popisuje fokusní skupinu31 jako skupinový rozhovor, který stojí na dvou 

hlavních bodech. Prvním je badatelovo ohnisko zájmu, tedy téma, kterým se zabývá 

a které skrze fokusní skupinu prozkoumává. Druhým je pak interakce mezi účastníky, 

která je vyvolána tématy a otázkami předkládanými badatelem nebo moderátorem 

(Morgan, 2001). Otázky pokládané moderátorem bývají obvykle širší a ne zcela přesně 

specifické, aby vznikl prostor pro rozvinutí diskuze (Švaříček, Šeďová, et al., 2014, p. 

185). 

 Účastníci na sebe v rámci diskuze reagují, vyjadřují souhlas či nesouhlas 

s názory ostatních, mohou se také vzájemně dotazovat, sdílet a srovnávat své 

zkušenosti. Badatel tak dostává možnost sledovat, jak vnímají rozdíly mezi sebou a jaké 

ve svých zkušenostech nacházejí souvislosti (Morgan, 2001, p. 36). Hlavními výhodami 

fokusních skupin je možnost pozorovat interakce mezi účastníky a získat velké 

množství informací k danému tématu od většího množství respondentů za poměrně 

krátkou dobu (Hendl, 2005, p. 183). Fokusní skupina je ale uměle vytvořené sociální 

prostředí a chování účastníků může být touto skutečností ovlivněno. Přítomnost dalších 

lidí může vést k zatajení některých informací nebo k ovlivnění názorů. Také řízení 

diskuze badatelem nebo moderátorem může vést k menší míře přirozenosti v projevech 

respondentů (Morgan, 2001). V případě dobrovolnictví by tento jev však neměl být 

 
31 Angl. focus group = ohnisková skupina 
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překážkou – obvykle se v tomto případě nejedná o osobní téma a lidé, kteří se 

dobrovolnictví věnují, jsou většinou otevření a sdílní. Samotné řízení fokusní skupiny je 

náročné, vyžaduje důkladnou přípravu a plnou pozornost badatele, aby nedocházelo 

například k nestejnému zapojování účastníků do diskuze (Hendl, 2005, p. 183). Ačkoliv 

účelem fokusní skupiny není dosáhnout skupinového souhlasu, je třeba také řídit 

případné začínající konflikty (Švaříček, Šeďová, et al., 2014, p. 183). 

5.4.1 Příprava fokusní skupiny 

 Fokusní skupina je poměrně náročná na přípravu. Nejdůležitější je výběr 

vhodných účastníků a s tím spojené určení správné velikosti skupiny. Morgan 

doporučuje 6 až 10 lidí. V menších skupinách musí být lidé, kteří mají o téma skutečně 

zájem, jinak může být problém diskuzi začít a udržet ji živou. Naopak u velkých skupin 

je velmi náročné diskuzi uřídit (Morgan, 2001, pp. 58-59). Při plánování je vhodné 

počítat s tím, že ne všichni, kdo účast přislíbí, nakonec skutečně dorazí. Pro účast na 

této fokusní skupině bylo osloveno 8 respondentů, nakonec se jí však zúčastnilo pouze 7 

z nich. Podle Morgana existují čtyři proměnné původu, které by měl při sestavování 

skupiny výzkumník brát v potaz, aby se v ní účastníci mohli cítit bezpečně a mohli se 

bez obav vyjadřovat k výzkumnému tématu. Jedná se o pohlaví, věk, rasu a 

společenskou třídu (Morgan, 2001, p. 52). V této diplomové práci byla vzhledem k 

malému rozsahu zohledněna kritéria věku a pohlaví. Věk byl určen vymezením cílové 

skupiny na 15 – 25 let. Co se týče pohlaví respondentů, bylo zastoupení obou pohlaví 

v obou metodách získání dat, ne však nutně rovnoměrné. 

 K hladkému průběhu fokusní skupiny a vytvoření příjemné atmosféry může být 

klíčový i výběr správného místa (Švaříček, Šeďová, et al., 2014, p. 188). Fokusní 

skupina se konala v klubovně organizace, ze které někteří dobrovolníci pocházeli. 

Hlavní výhodou bylo, že se jednalo o známé prostředí, jelikož většina respondentů už 

v něm dříve byla. Nikdo nemohl narušovat průběh fokusní skupiny, sezení na koberci 

umožnilo vytvořit diskuzní kroužek, v němž na sebe respondenti dobře viděli a dobře se 

navzájem slyšeli. Toto uspořádání bylo dohodnuto již před zahájením fokusní skupiny – 

všem účastníkům tedy toto prostředí vyhovovalo a bylo jim příjemné. 

 Poslední neméně důležitou částí přípravy fokusní skupiny je příprava jejího 

scénáře. Je nutné si předem stanovit témata, na která chceme od respondentů získat 

odpovědi. Také je třeba určit míru strukturovanosti. Ve strukturovanějších skupinách se 
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sice badatel dozví více o svém tématu, ale větší míra řízení může účastníky omezovat 

v jejich projevu. Naopak v méně strukturovaných skupinách je větší prostor dozvědět se 

od účastníků nové věci a často zde vyvstanou témata a otázky, které badatele dopředu 

nenapadly (Morgan, 2001, p. 56). Jelikož byly výzkumné otázky pro tuto práci 

stanoveny předem a bylo tedy určeno, co je třeba se od respondentů dozvědět, byl 

zvolen strukturovanější postup. Morgan doporučuje uspořádat připravené otázky nebo 

témata k řešení do průvodce, neboli scénáře fokusní skupiny (příloha 1). Tím se badatel 

nebo moderátor během vedení skupiny řídí. Zároveň ale upozorňuje, že je třeba být 

flexibilní a reagovat na probíhající diskuzi i to, co z ní vyplývá (Morgan, 2001, p. 65). 

5.4.2 Průběh fokusní skupiny 

 Švaříček a Šeďová uvádějí čtyři fáze fokusní skupiny (Švaříček, Šeďová, et al., 

2014, pp. 188-189). V zahajovací fázi by se měl výzkumník představit a zároveň 

představit téma svého výzkumu a poskytnout účastníkům informace o průběhu fokusní 

skupiny (Morgan, 2001, p. 66). Je zde také vhodné dát prostor každému z účastníků, 

aby se představil. Úvodní otázky slouží k prolomení ledů, proto je vhodné, aby na ně šlo 

jednoduše odpovědět (Morgan, 2001, p. 67). V tomto případě byla použita otázka na 

dobrovolnickou činnost, kterou účastníci vykonávají, a na motivaci, která je k této 

činnosti přivedla a která je u ní drží. Jelikož se všichni respondenti mezi sebou neznali, 

umožnilo jim to poznat se navzájem a přesvědčit se o tom, že jsou všichni z podobné 

oblasti. To podpořilo vznik přátelské a otevřené atmosféry, což autoři popisují jako 

motivační fázi. Po těchto úvodních fázích přichází nejdelší fáze, která řeší ohnisko 

výzkumníkova zájmu. Zde je podněcována diskuze na základě připraveného scénáře 

(příloha 1). Poslední část je závěrečná. Diskuze je zde ukončena a účastníci by měli 

dostat prostor pro připomínky, doplnění nebo zpětnou vazbu. Ve zmíněném výzkumu 

byl každý z účastníků požádán, aby vybral jednu věc, která mu přišla zajímavá a kterou 

si ze skupiny odnáší. Závěrečná fáze by také měla obsahovat poděkování za účast na 

výzkumu. 

 Fokusní skupina, která byla pro účely této diplomové práce uskutečněna, trvala 

80 minut. Díky podobnému zaměření dobrovolníků a díky místu, které bylo většině 

účastníků skupiny známé, se povedlo vytvořit příjemnou přátelskou atmosféru a 

bezpečné prostředí, kde bylo možné volně vyjadřovat své názory a mluvit o svých 

zkušenostech, což také respondenti aktivně dělali. 
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 Snažila jsem se předkládat témata z připraveného scénáře, ale především 

v hlavní ohniskové fázi vyvstávala témata sama a volně se prolínala. Diskuze byla 

velice živá, bylo vidět, že respondenti jsou do své činnosti velmi zapálení a mají hodně 

zkušeností, které se nebojí prezentovat. Proto nebylo náročné skupinu moderovat, 

zásahy byly nutné pouze v případě, že se některý z respondentů příliš odchýlil 

od tématu nebo bylo třeba některé z odpovědí pro účely výzkumu zpřesnit či vyjasnit. 

Přibližně po 50 minutách jsem diskuzi začala postupně zastavovat a nechala každého 

skupinu podle sebe uzavřít, i v této fázi na sebe ale účastníci ještě hodně reagovali a 

rozbíhaly se další diskuze. 

Na konci fokusní skupiny jsem dala volně k dispozici prázdné papíry a nabídla 

jsem účastníkům možnost na ně zcela anonymně napsat cokoliv, co jim během diskuze 

utkvělo v hlavě, co se například styděli říct nebo k čemu se nestihli vrátit. Nikdo ale 

tuto možnost nevyužil, což mimo jiné přičítám tomu, že fokusní skupina proběhla 

v příjemné a otevřené atmosféře. Žádný z účastníků tedy neměl potřebu vyjadřovat 

zkušenost nebo názor anonymně tímto způsobem. 

 Celkově lze výběr respondentů do skupiny, její velikost i průběh velmi 

pozitivně. Tato část výzkumu přinesla mnoho důležitých zjištění a témat, která bylo 

možné dále rozvíjet a analyzovat. 

5.5 Rozhovory 

V původním plánu výzkumu měl být sběr dat proveden pomocí uspořádání dvou 

nebo třech fokusních skupin. Po první fokusní skupině ale vyvstalo velké množství 

témat, která nebylo možné do hloubky prozkoumat, protože se témata rychle střídala a 

každý z účastníků k nim měl co říct. Proto byla nakonec fokusní skupina využita pouze 

jako první fáze výzkumu, která vedle ke zjištění, jak rozsáhlé je téma dobrovolnictví a 

jaké v něm vyvstávají specifické otázky. Na tuto fázi pak bylo navázáno individuálními 

rozhovory, ve kterých jsem se jednotlivým tématům s respondenty věnovala hlouběji. 

Umožňovalo mi to také témata postupně rozvíjet a ověřovat si průběžná zjištění 

z analýzy. 

5.5.1 Hloubkové polostrukturované rozhovory 

Pomocí hloubkového rozhovoru je možné zjistit, jaké postoje a zkušenosti mají 

členové určité skupiny u každého individuálně. Nelze zde sledovat interakce mezi více 

lidmi, umožňuje to ale lépe se zaměřit na konkrétní problém a zkoumat ho více 
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do hloubky. Polostrukturovaný rozhovor se řídí připraveným scénářem otázek, které 

jsou otevřené a zásadně tak respondenta neomezují v odpovědích (Švaříček, Šeďová, et 

al., 2014, pp. 159-160). 

Příprava na rozhovor není tak náročná jako u fokusní skupiny. Odpadá náročné 

hledání společného času a místa pro větší počet lidí. Také je zde ale třeba vytvořit 

na základě výzkumných otázek scénář, podle kterého bude rozhovor veden. Ten by měl 

obsahovat (podobně jako fokusní skupina) fázi úvodní, fázi hlavní a fázi ukončovací 

(Švaříček, Šeďová, et al., 2014, pp. 162-163). Jelikož na sebe jednotlivé rozhovory 

navazovaly, jednalo se o pět různých scénářů. Základní scénář (příloha 2) rozhovoru se 

však opakoval, doplňovány byly především ověřovací otázky v průběhu rozhovoru. 

Stejně jako u fokusní skupiny se u jednotlivých rozhovorů témata různě 

propojovala a přeskakovala, respondenti mezi nimi přirozeně přecházeli. V každém 

rozhovoru bylo v rámci témat ověřováno, jak se respondent staví k závěrům, které 

z analýzy prozatím vycházely, resp. zda s těmito závěry souhlasí nebo ne. Spíše než že 

by se jednalo o pět stejně vedených rozhovorů, lze tedy říci, že rozhovory na sebe volně 

navazovaly. Kromě výše uvedených otázek jsem flexibilně reagovala na výpovědi 

respondenta i otázkami navazujícími (Švaříček, Šeďová, et al., 2014, p. 168), abych si 

odpovědi ujasnila. 

 Všech pět rozhovorů probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře, ačkoliv tři 

z pěti respondentů nebyli moji přátelé a vůbec jsem je neznala. Na začátku jsem nechala 

respondenta, aby se představil, a sama jsem se také přestavila. Stejně jako v rámci 

fokusní skupiny byla i v případě rozhovorů otevřenost způsobena právě tím, že se 

jednalo o dobrovolníky ze stejné oblasti. Rozhovory trvaly průměrně 50 minut 

(nejkratší rozhovor měl 35 minut a nejdelší 70 minut). První tři rozhovory probíhaly 

osobně. Respondentovi byla ponechána možnost zvolit místo, které mu vyhovuje a kde 

bude dostatečný klid na provedení rozhovoru. První tři rozhovory proběhly v knihovně, 

v kavárně a venku v parku; zbylé dva byly uskutečněny za využití technologií. Jeden 

probíhal jako videohovor a druhý jako telefonický hovor32. Nutnost použít k provedení 

rozhovorů technologické prostředky nijak nesnížila jejich kvalitu. 

 
32 Rozhovory byly provedeny distančně z důvodu omezení pohybu osob spojeného s pandemií 
koronaviru v březnu 2020. 
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 Stejně jako fokusní skupinu, považuji i rozhovory za vhodnou metodu, kterou 

jsem ve výzkumu použila. Díky individuálnímu přístupu k respondentovi jsem měla 

možnost jednotlivá témata prozkoumat více do hloubky. Za velkou výhodu lze 

považovat možnost přizpůsobovat rozhovory průběžně zjištěním vyplývajícím 

z probíhající analýzy, ověřovat tímto způsobem již zjištěná fakta a porovnávat je se 

zkušenostmi dalších respondentů. 

5.6 Analýza dat 

 Fokusní skupina i rozhovory byly nahrávány na diktafon; následně byl pořízen 

doslovný přepis těchto nahrávek. Při přepisu byla z vyjádření částečně odstraněna 

přebytečná nebo opakující se slova, případně upravena větná skladba, vždy ale 

s důrazem na to, aby nebylo změněno vyznění sdělení. Podle Hendla je toto možné 

provádět tam, kde se zaměřujeme především na tematicky obsahovou rovinu sdělení, a 

nikoliv na jazykovou úroveň a použité výrazy (Hendl, 2005, p. 208), což případ této 

diplomové práce splňuje. 

 Po kompletaci přepisů fokusní skupiny i všech rozhovorů následovalo otevřené 

kódování (Strauss & Corbin, 1999). Jedná se o postupné analyzování dat směřující 

k jejich interpretaci a k vytvoření konceptů a teorií. Text je rozdělen na jednotky, které 

jsou následně označovány tématickými kódy (Hendl, 2005, p. 246). Při analýze nebylo 

využito předem určených kódů; tyto kódy byly vytvářeny je postupně podle významů, 

které se objevovaly v textech. Bylo využíváno obou způsobů vzniku kódů, tak jak je 

uvádí Švaříček a Šeďová, odborné termíny z literatury (například motivace, 

dobrovolnictví…) i in vivo kódy, tedy výrazů, které sami respondenti použili ve svých 

vyjádřeních (například zábava, vysmívání apod.) (Švaříček, Šeďová, et al., 2014, p. 

215). Při kódování fokusní skupiny byla v potaz brána specifika, která zmiňuje Morgan, 

především to, jestli daný kód zmínili všichni respondenti, případně kolik z nich ho 

zmínilo (Morgan, 2001, p. 77). 

 Po dokončení otevřeného kódování byl vytvořen seznam kódů  a na jeho základě 

pak kategorie, v nichž byly kódy seskupené podle souvislostí. Základní kategorie a 

souvislosti mezi nimi jsou uvedeny v následujících schématech: 
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Schéma 1: Kategorie analýzy a vztahy mezi nimi 

 

 Na základě kódů a kategorií jsem dokončila analýzu pomocí porovnávání a 

hledání dalších souvislostí i rozdílů. Otevřené kódování, stejně jako seznam kategorií a 

práce s nimi, bylo prováděno ručně na papír. Po dokončení analýzy byla sepsána 

výzkumná zpráva vztahující se k výzkumným otázkám a doplněna citacemi z fokusní 

skupiny i rozhovorů (viz kapitola 6). 

5.7 Etické aspekty výzkumu 

 Při přípravě kvalitativního výzkumu, který jakýmkoliv způsobem pracuje 

s lidmi, by mělo být dbáno na vyhodnocení etických aspektů tohoto výzkumu, 

především zvážení důsledků zveřejnění jeho závěrů (Švaříček, Šeďová, et al., 2014, p. 

43). Při provádění tohoto výzkumu byl kladen důraz na dodržování dvou základních 
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principů, a to principu důvěrnosti a principu anonymity (Hendl, 2005, p. 155; Švaříček, 

Šeďová, et al., 2014, p. 45). 

 Princip důvěrnosti spočívá v tom, že výzkumník v průběhu výzkumu ani v jeho 

závěrečné zprávě nezveřejnění žádná data, která by mohla vést k identifikaci účastníků 

výzkumu (Švaříček, Šeďová, et al., 2014, p. 45). Při dodržení principu anonymity by 

neměla být nikomu, v ideálním případě ani výzkumníkům, známá identita účastníků. 

Pokud není možné dodržet anonymitu vůči výzkumníkům, neměl by se osobní údaje 

účastníků dozvědět nikdo jiný (Hendl, 2005, p. 155). V případě tohoto výzkumu 

samozřejmě nebylo možné dodržet anonymitu účastníků vůči jeho autorce jakožto 

výzkumníkovi, který moderuje fokusní skupinu a provádí rozhovory. S nahrávkami 

jsem ale pracovala pouze já a během přepisu a práce s ním byla změněna jména 

účastníků výzkumu. 

 Závazek k dodržení obou těchto principů byl dán informovaným souhlasem 

(příloha 333) (Hendl, 2005, p. 156; Punch, 2005, p. 86; Švaříček, Šeďová, et al., 2014, p. 

45), který účastníci fokusní skupiny i rozhovorů před jejich provedením dostali 

k podpisu, a ve kterém bylo popsáno, jak bude s daty naloženo a k čemu budou použita. 

6. Výsledky analýzy dat 

Během analýzy byla data rozdělena do výše uvedených kategorií (viz schéma 1). 

V rámci těchto kategorií jsou také dále popisovány výsledky jejich analýzy. 

6.1 Motivace respondentů k dobrovolnictví 

Motivace, které respondenti v rámci fokusní skupiny i rozhovorů zmiňovali, se 

dají rozdělit na vnitřní a vnější (egoistické a altruistické), jak je dělí například také 

Grönlund (2011). 

K nejsilnější vnitřním motivacím respondentů patřil dobrý pocit ze smysluplné 

činnosti. Dobrý pocit byl obvykle zmiňován jako první a zmínili ho všichni respondenti, 

jak je možné sledovat ve výpovědích níže. Z těch je ale zároveň zřejmé, že pouze 

samotný dobrý pocit by jako motivace k vykonávání dobrovolnické činnosti nestačil. 

Mladí dobrovolníci v ní hledají i další benefity. Může se jednat o zábavu a zajímavý 

způsob trávení volného času i o možnost získat nevšední zážitky. Dobrovolnickou 

činnost navíc vnímají jako příležitost k seberozvoji a k získání nových zkušeností 

 
33 K diplomové práci je přiložen obecný informovaný souhlas. Respondenti dostávali informovaný 
souhlas přizpůsobený tomu, jestli se účastnili fokusní skupiny nebo rozhovoru. 
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a znalostí z mnoha různých oblastí. Ty pak mohou využívat v běžném životě nebo 

například při hledání zaměstnání. 

 

Božena: „Jo, tak já (to dělám) určitě taky kvůli tomu dobrýmu pocitu, protože 

mě to vždycky strašně baví. Za druhý taky kvůli obrovský osobní zkušenosti, kdy si 

vlastně i můžu zkusit nějakou věc prostřednictvím dobrovolničení, takže vím, že když to 

třeba neudělám úplně tak, jak by to mělo být, tak za prvý tam jsou lidi, kteří mi s tím 

pomůžou a posunou mě v tom dál a za druhý já se zase můžu cítit dobře, že jsem udělala 

pro někoho něco a takže to je pro mě taky velká věc, že mi to dává velký zkušenosti, a to 

jsou asi dvě hlavní.“ 

 

Důležitou roli zde také hraje prostředí, ve kterém je možné získat skrze 

dobrovolnickou činnost nové přátele a obklopit se inspirujícími podobně smýšlejícími 

lidmi. 

 

Tazatelka: „A dokážeš říct, proč to děláš?“  

Anežka: „Protože mě to baví a strašně mě to rozvíjí. Zároveň ta kombinace toho, 

že mě to baví a rozvíjí a mám tam kamarády, a zároveň mi to dává jakoby smysl, je 

taková dost motivující. A taky je tam spousta motivujících lidí. Je tam zvýšená 

koncentrace nadšenců a dobrovolníků, a to mi fakt jako hrozně rozšiřuje obzory a tak.“ 

 

Zdislava: „Jo, tak toho dobrýho pocitu se asi nezbavím, to patří ke každý tý 

činnosti, ale mám ráda poznávat společně smýšlející lidi. Většinou když dobrovolničíte 

a někdo na něco takovýho přijde, tak to není úplně člověk, co by vám to chtěl pokazit, 

ale je to takový podobně smýšlející člověk, takže potom je i to společný téma, což je 

suprový.“ 

 

Mezi vnější motivace k dobrovolnické činnosti patřila taktéž pomoc jiným 

lidem nebo přírodě. Tuto motivaci opět uváděli všichni respondenti, podle zaměření 
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jejich činnosti se pouze lišil okruh osob, kterým chtěli pomáhat, nebo oblast, ve které 

chtěli být prospěšní. Často se zde ale také objevovala inspirace ostatních, předávání 

myšlenky organizace, šíření radosti nebo rozšiřování obzorů dětem a mladým lidem. 

 

Zdislava: „Já jsem asi ta mladší generace, takže já to spíš šířím mezi mýma 

spolužákama a tak. Není to vždycky úplně bez problémů, ale rozhodně si myslím, že to 

není zbytečný a nechci to cpát, nebo tak něco, ale prostě když se člověk ptá, tak proč 

neodpovídat. A to mě baví, že to můžu šířit.“ 

 

Šárka: „Tak já se samozřejmě taky přidám s dobrým pocitem a kromě toho, já 

třeba mám velkou radost z toho, když můžu udělat někomu jinýmu radost. Takže spoustu 

těch věcí dělám pro lidi okolo mě.“ 

 

U většiny respondentů se objevovaly motivace vnitřní i vnější. Častěji však 

respondenti jako první zmiňovali motivace vnitřní, tedy co dobrovolnictví přináší jim 

konkrétně. Až poté zmiňovali potřebu pomáhat druhým nebo být prospěšný okolí. 

 

Libuše: „Takže já jsem vždycky asi dobrovolničila spíš tak, že pomoc určitě jo, 

ale nebylo to to hlavní, to hlavní bylo nějakým způsobem posunovat sama sebe dál a 

dělat to, co mě baví, ale zároveň tím něco přinášet.“ 

 

Z výpovědí respondentů lze soudit, že si mladí dobrovolníci uvědomují potenciál 

dobrovolnictví nejen v možnosti pomáhat ostatním nebo být jinak prospěšný pro okolí, 

ale vidí v něm také příležitost k získání nových zkušeností a dovedností, které budou 

moci dále využít. Objevily se zde ale také výjimky. Respondentka Ludmila zmiňovala 

pouze vnější motivace, Vlasta naopak vnímala dobrovolnictví jako jakousi povinnost 

vyplývající z prostoru, který ve svém čase má, a o vnitřních motivacích se v rozhovoru 

vůbec nezmiňovala. 
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Vlasta: „…a přijde mi, že pokud já mám čas a prostor a jsem dostatečně 

finančně zajištěná, abych se na tom podílela, tak je to super.“ 

 

Tazatelka: „…a nějaké vnitřní motivace tě k tomu (dobrovolnictví) taky vedou, 

děláš to i pro sebe?“ 

Ludmila: „Pro sebe? Tak mě to možná jako rozvíjí v tom, že jsem vždycky byla 

introvert a s těmi aktivitami, co dělám pro tu mládež, tak vlastně musím být extrovertní, 

abych je nějakým způsobem vtáhla do toho, co dělám. Také mi to vlastně přináší nějaké 

vnitřní uspokojení v tom, že dokážu i se bavit s lidma víc a nějak jako rostu. Ale spíš to 

dělám pro ostatní, nikdy jsem v tom nehledala nějaké vlastní uspokojení, nad tím jsem 

moc neuvažovala.“ 

 

Stejně jako Ludmila, i Metoděj zmiňoval především vnější motivace, konkrétně 

pomoc přírodě, a nad tím, jestli dobrovolnictví přináší něco i jemu konkrétně, 

nepřemýšlel. 

 

Tazatelka: „A dokážeš říct, co tě na tom baví nebo proč to děláš?“ 

Metoděj: „Protože si myslím, že to má smysl. Jednak jako samo o sobě pro tu 

přírodu, a protože prostě přírodu mám rád a prostě dělá mi to radost, když příroda 

vzkvétá. A zároveň chci tuhlectu radost nebo tu radost z tý biodiverzity předávat těm 

ostatním lidem.“ 

Tazatelka:“…takže by se dalo říct, že to děláš jak pro sebe, tak pro ostatní?“ 

Metoděj: „Vlastně jo, ale nějak nad tím takhle normálně nepřemýšlím.“ 

 

Ačkoliv větší část dobrovolníků vnitřní motivace zmiňovala, a dokonce u nich 

převažovaly nad motivacemi vnějšími, lze zároveň říci, že dobrovolníci, kteří byli 

zaměřeni ve velké míře na vnější výsledek své činnosti, tedy pomoc druhým lidem nebo 

přírodě, si přínosy dobrovolnictví pro ně samotné většinou téměř neuvědomovali. 
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6.2 Co je to dobrovolnictví 

Při běžných každodenních rozhovorech s lidmi v mém okolí se často setkávám 

s tím, že každý vnímá (a pro sebe definuje) dobrovolnictví jinak. Nejde jenom o to, že 

by lidé, kteří se věnují dobrovolnické činnosti, vnímali dobrovolnictví jinak než ti, kteří 

žádnou dobrovolnickou činnost nevykonávají. To by bylo pochopitelné a vnímání 

dobrovolnictví by bylo pravděpodobně založeno na zkušenostech s ním. Setkala jsem se 

ale s velmi rozdílnými „definicemi“ dobrovolnictví i mezi samotnými dobrovolníky. 

Rozhodla jsem se tedy v úvodu fokusní skupiny i rozhovorů položit otázku na toto 

téma. Za prvé proto, abych se dozvěděla, jak dobrovolníci pojem dobrovolnictví 

definují, a za druhé proto, abychom na začátku fokusní skupiny i rozhovorů vymezili, 

o čem vlastně mluvíme. 

 

Tazatelka: „Dokážeš to dobrovolnictví nějak definovat? Třeba jednou větou ho 

vysvětlit?“ 

Metoděj: „Vlastně jako úplně nevím, třeba nevím, jestli to musí být něco, co 

někomu pomůže. Protože když se starám o pastviny, tak přímo nepomáháme žádným 

lidem, ale takovým jako okruhem už to pomoc lidem je skrze tu přírodu. Ale jestli je to 

třeba i pomoc lidem, který potkám na ulici, to vlastně nevím, jestli počítat taky 

do toho.“ 

 

Jitka: „Když zorganizuješ výlet pro kamarády, tak to prostě podle mě není 

dobrovolničení.“ 

Metoděj: „No, tak dobře no. Ale když to děláš pro někoho cizího, tak když to 

není za peníze, tak podle mě je to ten mezník, ty peníze tam prostě hrajou roli. Když je to 

mezi kamarádama, tak asi jako je to jiný, že jo. Ale pokud bys třeba plánovala výlet 

pro úplně cizí lidi, tak za to už si lidi peníze berou, že jo.“ 

Jitka: „Takže když dělám něco, za co si ostatní berou peníze a já to dělám 

zadarmo, tak je to dobrovolničení?“ 

Metoděj: „No v podstatě jo, no.“ 

Jitka: „To teda nevím.“ 
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Metoděj: „Ne, tak jako nedá se to asi úplně říct takhle no.“ 

Břetislav: „No, podle mě se to nedá úplně namontovat na každou tu činnost 

dobrovolnickou, třeba když pomáháš sousedům, tak to nevím taky, jestli je 

(dobrovolnictví).“ 

Šárka: „Možná by se dalo říct, že je to obecně prospěšná činnost bez nároku 

na materiální odměnu.“ 

 

Jak napovídá předchozí úryvek z fokusní skupiny, názory respondentů na to, jak 

definovat dobrovolnictví (a co všechno do něj spadá) se různily. Z odpovědí však 

vyplynuly tři hlavní charakteristiky, které dobrovolnickou činnost vymezují. Ty 

odpovídají literatuře, například definici uvedené v Analýze o stavu dobrovolnictví v ČR 

(Hruška, et al., 2018, p. 11). U jednotlivých respondentů se ale lišilo pořadí, v jakém 

tyto charakteristiky zmiňovali, často ani nezazněly všechny tři. 

 

Tazatelka: „…co pro tebe dobrovolnictví vlastně znamená?“ 

Anežka: „Že čas, za který nejsem nijak ohodnocená a nikdo mě k němu jako 

nenutí, věnuju ze své vlastní vůle na dělání něčeho, co mi přijde nějakým způsobem, že 

to dává smysl.“ 

 

První zmiňovanou charakteristikou dobrovolnictví tedy bylo to, že se jedná 

očinnost, která je vykonávána pro druhé nebo je veřejně prospěšná. Většina 

respondentů také zmínila, že se jedná o aktivitu vykonávanou z vlastní vůle, ačkoliv 

často použili právě slovo „dobrovolně“, musela jsem je tedy nechat opět upřesnit, co to 

znamená. 

 

Ludmila: „Já to většinou vysvětluju tak krátce, že podle mě je to pomoc druhým, 

za kterou vůbec nic neočekávám, za kterou očekávám jen to, že to toho člověka nějak 

obohatí a že vlastně mě obohatí to, že jeho to obohatí. A je to pro mě nějaká jako 
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hodnota, která by měla teda být i společenská, protože společnost bez dobrovolnictví si 

úplně nedokážu představit.“ 

 

Nejvíce diskutovanou charakteristikou dobrovolnictví ale byla přítomnost nebo 

absence odměny. To, že se jedná o neplacenou činnost, bylo hlavní charakteristikou, 

kterou všichni dobrovolníci zmiňovali hned v úvodu svých odpovědí. Až postupem času 

na základě dalších úvah tuto odpověď upřesňovali a vymezovali na základě svých 

zkušeností. Všichni se však shodli na tom, že se jedná o činnost, za kterou není žádná 

finanční odměna, která by představovala mzdu za vykonanou práci, i kdyby se mělo 

jednat pouze o zlomek částky, kterou by za stejnou činnost bylo možné dostat 

v zaměstnání. 

 

Tazatelka (k fokusní skupině): „Dokážete to (dobrovolnictví) třeba nějak jednou 

větou definovat?“ 

Oldřich: „Dělat něco bez nároku na finanční odměnu.“ 

Břetislav: „Na jakoukoliv odměnu.“ 

Šárka: „Na jakoukoliv no.“ 

 

Tazatelka: „…jak bys definoval dobrovolnictví?“ 

Cyril: „Dělání nějaký činnosti pro někoho jinýho, která mě osobně nijak 

nebenefituje. Nebo teda nebenefituje mě přímo, je spíš bez jakéhokoliv nároku 

na odměnu.“ 

Tazatelka: „A když říkáš, že tě to nebenefituje nijak přímo, tak to myslíš tak, že 

za to nedostáváš žádnou hmotnou odměnu nebo máš pocit, že ta odměna není vůbec 

žádná?“ 

Cyril: „Když bych to řekl jako přímo k dobrovolnictví, tak si myslím, že je to 

možná spíš tak, že nemám žádné očekávání odměny. Neočekávám, že od toho něco 

dostanu. To, že mi to pak třeba něco přinese, je spíš takový příjemný bonus.“ 
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Ze zkušeností respondentů vyplývalo, že odměnou je vždy dobrý pocit 

z vykonané smysluplné práce a z pomoci někomu jinému, což je důležité zjištění 

vzhledem k tomu, že pro většinu dobrovolníků pomoc ostatním nebyla hlavní 

zmiňovanou motivací k vykonávání dobrovolnické činnosti. Přesto je zřejmé, že právě 

pomoc ostatním přináší uspokojení. 

 

Anežka: „No já tam mám tu odměnu jako psychologickou, v hlavě.“ 

Šárka: „Jo, s tím souhlasím.“ 

Zdislava: „No tak ta psychická odměna tam je asi vždycky.“ 

Vlasta: „No myslím si…jako máš z toho dobrý pocit třeba, že jo.“ 

Jitka: „Já si právě myslím, že tam ta odměna je v tom dobrým pocitu…“ 

 Ludmila: „Já si myslím, že právě odměnou je ten vnitřní pocit, že někomu jako 

pomůžu a vidím, že mu to pomohlo, že ho to nějak posunulo. Tak to je hrozně dobrý 

pocit a není to to materiálno, je to teda tohle, ta hodnota.“ 

 

Ve vymezení dalších možných odměn se ale respondenti neshodovali, což bylo 

způsobeno různými zkušenostmi z různých činností a oblastí dobrovolnictví. 

 

Oldřich: „Nevím, mě ještě tak napadlo, jsem přemýšlel takový jako fakt úplně 

největší dobrovolnictví, jako bez jakýkolvi odměny, by bylo třeba prostě fakt jako sám 

něco někde dělat, třeba něco sám někde opravit nějakou studánku nebo třeba sám 

vysadit strom – a za to bych fakt prostě nedostal vůbec nic. Ani třeba kamarády ani 

třeba nějaký hmotný, že by mě někdo dal najíst, ubytovat, prostě to by bylo úplně takový 

nejčistší, bych řekl, takový fakt jako dobrovolnictví jako úplně nejvíc dobrovolnictví.“ 

 

Jak vyplývá z Oldřichových zkušeností, často dobrovolníci vnímají jako odměnu 

i možnost ubytování nebo stravování na vícedenních akcích zdarma nebo za nízký 

poplatek. Určitou formou odměny jsou pro ně právě i zážitky, zkušenosti nebo navázané 

vztahy.   
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Tazatelka: „No, ale Oldřich ještě zmínil kamarády.“ 

Oldřich: „No, to mě jako přijde jako docela veliká odměna, že jo. Protože tím, 

že člověk vlastně dělá něco s lidma, tak vlastně získává třeba jako dobrý kamarády.“ 

 

Podle některých nemůže být dobrovolnická činnost odměňována finanční 

odměnou, ale může mít hmotný charakter (například výše zmíněné ubytování nebo 

stravování na vícedenních akcích, na jednodenních akcích pak typicky trička a 

podobně). 

 

Libuše: „Protože já už jsem ty finance dostávala v jiné podobě, ale byla tam. 

Jednak jsem dostával hmotný věci, což je jídlo, protože to si můžu osahat, ale taky třeba 

jsem si mohla půjčit auto. Takže já jsem ty peníze dostávala, ale v jiné podobě.“ 

 

Zaznívaly ale také názory, že odměna by vůbec neměla mít materiální charakter, 

případně by pouze měla kompenzovat výdaje, například na cestovné nebo materiál, tak, 

aby dobrovolníka jeho činnost nestála nic jiného než čas a energii. 

 

Metoděj: „No vlastně se asi ani nebráním tomu, když by třeba měla být finanční 

(odměna) nebo nějak kompenzovat výdaje. To že na nějakou věc člověk dostává nějaký 

finance.“ 

Tazatelka: „Vysvětlíš to prosím?“ 

Metoděj: „No, my třeba hodně budkujeme nebo sázíme stromy, nechtěl bych to 

platit ze svého.“ 

Tazatelka: „Jasně. Takže ta činnost dobrovolná zůstane, plat za to nemáš. Ale 

nejdou na to tvoje finance.“ 

Metoděj: „No, přesně.“ 

 

Libuše: „No, nevyděláš si, jakože by sis domů přinesl účet nabytej penězma no.“ 
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Zajímavé je, že odpověď na otázku, co je to dobrovolnictví, obvykle v první řadě 

obsahovala právě zmínku o absenci odměny. Až následně respondenti zmiňovali, že se 

jedná o činnost vykonávanou pro někoho jiného. Je tedy možné říct, že právě odměna a 

její forma je s dobrovolnictvím nejvíce spojovaná charakteristika. 

Samotná definice dobrovolnictví byla jak na začátku fokusní skupiny, tak i na 

začátku všech rozhovorů ujasněna, a to právě na základě odpovědí respondentů. Bylo 

tedy jasně vymezeno, o čem se bavíme. V souvislosti se snahou takto definovat 

dobrovolnictví vyvstalo i několik sporných bodů. Jedním z nich bylo zahraniční 

dobrovolnictví, které často respondenti považovali spíše (než za dobrovolnou činnost) 

za levnější způsob cestování a možnost dostat se na místa, kam by si studenti a mladí 

lidé jinak nemohli z finančních důvodů dovolit se dostat. 

 

Jitka: „Ještě jsem byla v Nepálu. Já na to zapomněla, protože tu zkušenost tam 

nepovažuju za čistě dobrovolnickou, protože já tam jsem jela za účelem poznat tu zemi, 

tudíž tam mám pocit, že to není takovýto čistý dobrovolničení. Já jsem vlastně takový 

dobrovolník, co si tím dobrovolnictvím kupuje zážitky.“ 

 

Často se také objevovaly pochybnosti o tom, jestli je dobrovolnictví pomoc širší 

rodině nebo sousedům v obci či náhodná neplánovaná pomoc někomu na ulici.  

 

Oldřich: „Jsem taky teda jednou vysadil strom, ale to bylo u nás na pozemku, 

tak to asi není úplně dobrovolnictví.“ 

 

Respondenti sami nakonec docházeli k tomu, že do dobrovolnické činnosti tak, 

jak ji pojímá tato práce, patří činnost vykonávaná skrze organizaci. Nejasnosti ohledně 

toho, komu dobrovolnická činnost může být prospěšná, vznikla už ve fokusní skupině. 

Proto jsem u následujících rozhovorů respondentům vždy upřesňovala, že za 

dobrovolnictví zde není považována pomoc lidem z rodiny. 
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6.3 Vnímání dobrovolnictví jako normy/ odchylky 

6.3.1 Vymezení normy 

Aby bylo v rámci výzkumu možné zjistit, jestli dobrovolníci vnímají svou 

činnost jako něco normálního nebo jako odchylku, bylo nejdříve nutné vymezit, 

na základě čeho mladí lidé určují, co je normální. Ve fokusní skupině jsem tedy položila 

jednoduchou otázku, jak se podle respondentů ve skupině vrstevníků určuje, co je 

vlastně normální. Všichni respondenti se na odpovědi na tuto otázku jednoznačně 

shodli, že je to podle toho, co dělá většina.  

 

Anežka: „Jakože pro každýho je normální to, co mu prostě přijde normální. 

A jinak je ta normálnost asi podle toho, co většina z nich dělá.“ 

 

To už vypovídá o skutečnosti, že vnímaní normálnosti své činnosti měli všichni 

dobrovolníci tendenci vztahovat ke svému okolí, nikoliv k vlastnímu vnitřnímu pocitu. 

Dále pak upřesňovali, že normálnost určují především podle přátel a rodiny, přičemž 

v tomto věku podle nich převládá spíše vliv vrstevníků (což odpovídá fázi sekundární 

socializace, viz kapitola 2.1). Toto zjištění odpovídá například výzkumu provedenému 

týmem van Goethem, který také došel k závěru, že během dospívání začíná vliv rodiny 

na sociální chování mladých lidí slábnout a začíná naopak převládat vliv vrstevníků 

(van Goethem, et al., 2014).  

 

Tazatelka: „Podle čeho si myslíš, že mladí lidé definují, co je normální?“ 

Cyril: „To, co dělají ostatní.“ 

Tazatelka: „A jsou ti ostatní jenom jejich vrstevníci nebo jsou ti ostatní i nějaký 

další lidi, se kterýma se setkávají?“ 

Cyril: „Tak neřekl bych jenom vrstevníci, prostě ty lidi, co jsou jim nejblíž, ať už 

je to rodina, ať už jsou to známí, lidi ze školy, z práce. Prostě nějaký ty sociální bubliny, 

co jsou jim nejblíž, tak to, co oni dělají, tak to ti mladí berou, jakože to je normální. Ale 

samozřejmě vrstevníci, zvlášť v tomhle tom věku, to je asi největší skupina.“ 
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6.3.2 Jak vnímají svou činnost sami dobrovolníci 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, odpověď na tuto otázku měli 

respondenti primárně tendenci vztahovat k lidem, v jejichž společnosti se pohybují. 

Abych zjistila, jak svou činnost vnímají oni sami, musela jsem se na to přímo dotazovat. 

Pokud dobrovolníci mluvili o tom, jak svou činnost vnímají sami za sebe, mluvili o ní 

jako o něčem samozřejmém, co je pro ně normální. 

 

Zdislava: „Já to mám prostě asi spíš, že to žiju, a že prostě to tak neberu a že to 

prostě dělám a že to je takový přirozený.“ 

 

Sami od sebe ale respondenti rozdělovali svoje vrstevníky na různé skupiny, u 

nichž konkrétně posuzovali, jak se k dobrovolnictví staví, přičemž mezi těmito 

skupinami byly významné rozdíly, založené na jejich charakteristikách. 

 

Oldřich: „Mně třeba přišlo zajímavý, že fakt existujou hrozně různý prostředí a 

pak v různých prostředích se na to dobrovolnictví lidi koukaj různě, takže bych řekl, že 

pak hrozně záleží na tom, z jakýho jsme prostředí, a jako v jakým prostředí nějakým 

způsobem žijeme.“ 

 

Obecně se mezi skupiny, kde si dobrovolníci připadali svou činností výjimeční, 

patřili spolužáci. Důvodem je pochopitelně to, že spolužáky si člověk nemůže vybrat, je 

zde tedy menší pravděpodobnost, že budou mít podobné smýšlení. Vnímání 

dobrovolnictví mezi spolužáky bylo hodně závislé na oboru, který respondent studoval. 

Lidem z technických oborů byla dobrovolnická činnost vzdálená, naopak u respondentů 

z lékařské fakulty nebo přírodovědných oborů byla zkušenost s vnímáním 

dobrovolnictví pozitivní. 

 

Oldřich: „…já studuju energetiku na ČVUTu a tam prostě nikdo, fakt jako nikdo 

z toho našeho kruhu prostě by nejel na dobrovolnickou víkendovku. Vím to o nich, 

prostě fakt jako jsou tam lidi, který by fakt jako nic nedělali zadarmo.“ 
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Božena: „Já studuju zoorehabilitace a asistenční práce se zvířaty, což znamená, 

že se učíme práci z hendikepovanýma a kombinovat to se zvířaty, tak tam vlastně ty lidi 

jsou všichni tomuhle tomu strašně otevřený a jako hromada těch holek – my tam žádný 

kluky nemáme – tak vlastně dobrovolničí skoro každá z nich.“ 

 

Nejpřirozeněji bylo samozřejmě dobrovolnictví vnímáno mezi přáteli 

dobrovolníků, a to hlavně těmi, kteří se podobné činnosti také věnují, ať už ve stejné 

nebo jiné organizaci. 

 

Metoděj: „No jako nepovažuju to za něco speciálního, když chráním přírodu. Je 

to asi něco, co by mělo naopak dělat ještě víc lidí. Ale je to asi i proto, že mám kolem 

sebe lidi, který tohle taky dělají, a tak se to bere jako něco normálního.“ 

Anežka: „…to asi jak člověk něco zrovna dělá, tak tou dobou má kolem sebe 

nějakou sortu lidí.“ 

 

Zdislava: „Většina mých kamarádů je z té organizace, těch pravých. Takže 

sdílíme úplně stejné hodnoty v tomhle. Vlastně většina našich kamarádských rozhovorů 

je na téma té organizace a těch aktivit. Takže to je pořád takový stejný okruh co mám. 

A jsem s tím teda jako spokojená, když sdílím hodnoty s lidma, tak je to pro mě 

příjemnější než se právě bavit s někým, kdo vlastně není dobrovolník a haní to, tak už 

většinou s tím člověkem mám nějaký problém, že s ním jako nepotřebuju trávit víc času, 

že nepatří do té úzké kamarádské skupiny. A zároveň jako ty lidi nevylučuju vůbec, že 

tohle tak mají s tím dobrovolnictvím, ale mě je teda příjemněji s lidma, co jako chápou 

to, co dělám a dělají to taky. Je to jako lepší pro mě.“ 

 

Mít přátele pouze z organizace ale také může přinášet určité nevýhody, jako 

například neschopnost opustit téma své činnosti po jejím ukončení, podobně jako tomu 

může být v placeném zaměstnání. 
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Ludmila: „A mluvíme spolu o tom často, což někdy vnímám i jako problém, že se 

bavíme jenom o těch věcech v rámci (organizace)34 a pak méně jako o tom, jak se třeba 

máme nebo tak. Taková dobrovolnická nemoc no.“ 

 

Na druhou stranu ale respondenti, kteří byli obklopeni lidmi, kterým 

dobrovolnictví přijde normální, vnímali pozitivně možnost se navzájem podpořit a 

ujistit se ve své činnosti. 

 

Ludmila: „My se jako buď podpoříme v tom, co děláme nebo jako sdílíme, kde 

máme problém, ale vždycky to směřuje k tomu, že víme, proč to dobrovolnictví děláme a 

že v tom chceme pokračovat. Že je to spíš podpora a i když narazím na nějaký problém 

v rámci dobrovolnictví, tak mě tihle lidí, co to taky dělají, podpoří, ale kdybych to 

sdílela třeba se spolužáky právě, co s tím vůbec nemají zkušenost, tak mi třeba řeknou, 

proč to jako děláš, že už bych s tím měla skončit.“ 

 

Ze zkušeností respondentů také vyplývalo, že obecně dobrovolnictví přijde 

většině lidí záslužné a hezké, to ale vedlo dobrovolníky k zamyšlení se nad tím, proč ho 

tedy nikdo moc nedělá. 

 

Cyril: „Je to takový jako o čem by všichni lidi řekli, že je to normální, že by to 

tak mělo být správně, ale nikdo to tak vědomě nedělá, protože by to vyžadovalo úsilí.“ 

 

Lenost nebo jinak řečeno nutnost vyvinout nějaké úsilí byla nejčastěji 

zmiňovanou překážkou dobrovolnické činnosti. Jako další možné důvody byly uváděny 

například nedostatek volného času, nutnost přivydělávat si ke studiu prací, případně 

různé vstupní výdaje (poplatky, zápisné…). 

 

 
34 (organizace) – anonymizovaný název organizace, ve které respondent působí 
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Vlasta: „Myslím si, že je docela velká skupina ještě jako těch mladých lidí, tak je 

určitě jako v tom, že hrozně moc času jim zabere studium, plus musí zbytek času strávit 

tím, že si vydělávají na to studium. Takže vlastně nemají pocit, že by měli prostor ještě 

energetický nebo prostě časový na to, aby dělali ještě něco. To si myslím, že je jako 

velká věc. Jakože už ty lidi mají tak málo času, že si musí hodně rozmyslet, jestli budou 

někde dobrovolničit nebo jestli si vydělají prostě tisícovku pro sebe.“ 

 

Celkově se respondenti shodli na tom, že zájem o dobrovolnictví má mnoho lidí, 

ale ti, kteří dobrovolnickou činnost skutečně vykonávají, mají navíc motivaci, díky níž 

se činnosti skutečně začnou věnovat i přes to, že jim v cestě stojí určité překážky. 

 

Tazatelka: „Proč si myslíš, že ty lidi, když o to mají takový zájem, že do toho 

taky nejdou?“ 

Anežka: „No já si myslím, že mají zájem o tom vědět, ale nemají zájem to dělat.“ 

 

6.4 Jak dobrovolníci o své činnosti mluví 

Všichni zkoumaní dobrovolníci uváděli, že jejich okolí o dobrovolnické činnosti, 

kterou vykonávají, ví. Souvisí to se dvěma základními skutečnostmi. Všichni 

dobrovolníci z výzkumu byli velmi aktivní a své činnosti věnovali velké množství času, 

často na úkor dalších aktivit (studium, společenské aktivity). Je tedy téměř nemožné, 

aby jejich okolí o jejich činnosti nevědělo. Dalším důvodem je to, že většina blízkých 

lidí respondentů jsou nejčastěji podobně smýšlející lidé, jak bylo zmíněno v předchozí 

části analýzy. Většina dobrovolníků tedy nemá zkušenost, při níž by svou činnost 

zatajili. 

 

Tazatelka: „Takže ses nikdy nesnažila to (svou činnost) nějak třeba zatajovat?“ 

Ludmila: „No, to jsem se nesnažila. Já jsem na to spíš byla hrdá, že to dělám, 

protože pro mě to bylo super a měla jsem kopu lidí za sebou, co to taky dělali a 

podporovali mě v tom.“ 
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Pokud se dobrovolníci rozhodli o své činnosti nemluvit, přičítali to spíše svojí 

povaze než tomu, že by pro ě dobrovolnictví bylo citlivým tématem. Cyril mluvení 

o dobrovolnictví považoval za vychloubání, většina respondentů ale uváděla, že o své 

činnosti často a rádi mluví a berou ji jako součást svého života, jako vychloubání to 

tedy nevnímají. Pokud měl ale dobrovolník v některých situacích pocit, že se svou 

činností a mluvením o ní vychloubá, jednalo se vždy o prostředí, kde dobrovolnictví 

nebylo vnímáno jako normální činnost (obvykle mezi kolegy nebo spolužáky, tedy 

ve skupinách, které dobrovolníci výše zmiňovali jako ty skupiny, kde se svou činností 

cítí spíše výjimeční). 

 

Tazatelka: „Myslíš že to, že třeba to (kolik má kolem sebe vrstevníků 

dobrovolníků) nedokážeš říct úplně přesně, protože se o tom v té škole spolu nebavíte, 

co kdo dělá?“ 

Cyril: „To myslím, že určitě jo no. Ale tak nějak celkově si myslím, že tyhlety 

věci, jakože když něco dělám dobrovolně, tak i já to tak mám a myslím si, že dost lidí, že 

prostě o tom nechtějí začít mluvit, protože by to vyznělo tak, že prostě od těch ostatních 

si chtějí vyžádat nějaké ocenění, že vlastně to dělají proto, aby si jako ostatní o nich 

řekli, že jako jo, to je fakt dobrý. A kvůli tomu o tom nezačnou mluvit jen tak spontánně 

nebo až prostě když už se jich na to někdo zeptá nebo když se řeč zavede na něco 

takovýho, tak se o tom zmíněj. Takže proto si myslím, že to není jedna z těch věcí, co při 

běžných rozhovorech podle mě zaznívají.“ 

 

Ačkoliv se většina dobrovolníků svou činnost nesnaží nijak zatajit, téměř nikdo 

se ji nesnaží ostatním vysvětlovat nebo si ji nějak obhájit. 

 

Metoděj: „Já mám pocit, že to dělat nemusím nějak si to (dobrovolnickou 

činnost) obhajovat. Přece nedělám nic špatnýho, a pokud to někdo nechápe, tak stejně 

už není můj kamarád, takže prostě ne.“ 
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Respondenti se shodují na tom, že o dobrovolnické činnosti sice často mluví, ale 

spíše formou vyprávění než vysvětlování. Výjimkou jsou případy, kdy se k činnosti 

snaží někoho nalákat, nebo v případě, kdy se k nim chce někdo sám přidat. 

 

Tazatelka: „Vyhodnocuješ si třeba nějak, kdy má smysl těm lidem, co moc 

dobrovolnictví nechápou, to vysvětlovat?“ 

Anežka: „To si teda vůbec nevyhodnocuju. To je totiž těžký, to je taková moje 

životní okolnost. Já mluvím furt o všem, co dělám. A furt všem všechno vysvětluju. Takže 

všem neustále nadšeně vyprávím, co se v (organizaci) děje a nikdy mě teda nenapadlo 

říct si, hele tohohle člověka to třeba nezajímá.“ 

 

Metoděj: „…když za mnou někdo přijde s tím, že by se chtěl přidat nebo dělat 

něco podobnýho jinde, tak samozřejmě mu prostě toho řeknu co nejvíc, vysvětlím mu to, 

i když si u toho třeba myslím, že to je fakt marnej člověk a že u toho stejně nevydrží a 

nedá to.“ 

 

V rámci fokusní skupiny také vyvstala otázka, jestli záleží na tom, jak o své 

činnosti dobrovolníci mluví a jak ji podávají ostatním. Na tuto otázku bylo navázáno i 

v rozhovorech. Ze zkušeností dobrovolníků vyplývalo, že pokud člověk svou činnost 

prezentuje sebevědomě a skutečně jí žije, působí to na okolí pozitivně. 

 

Zdislava: „…(já) jsem se právě snažila víc na sobě pracovat a prostě podávat to 

jinak a je to hrozně znát a vlastně s tím si člověk už jenom potom hraje, že prostě když 

to řekne tak jako sebevědomě, tak prostě člověk odpoví úplně jinou odpověď, než prostě 

když já tam budu něco mumlat, že jako ne, já nic vlastně nedělám, jsem to nějak špatně 

řekla, nervózně. Prostě když to člověk podá dobře, tak to i člověk dobře většinou bere, 

což je super.“ 
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Božena: „Mně ze začátku dělalo třeba problém někde říct, že to (dobrovolnictví) 

dělám nějak. Že aby to bylo vidět, že to dělám a že mě to baví, což se asi trošku vztahuje 

k takovýmu schovávání se, že chci dělat jakože nic…a když potom jsem už tím začala 

v podstatě žít a bylo to něco, co mám fakt ráda, a nesnažila jsem se o tom někoho 

přesvědčit, že to dělám, ale prostě jsem to dělala a sdílela, tak pak spíš jsem získávala 

tu kladnou zpětnou vazbu, než když jsem byla předtím taková strašně nejistá a teďka se 

mě někdo zeptal, co děláš a já tak jako potichu a nejistě říkala, že teda jako jezdím 

s (organizací) a my tam tak jako něco děláme.“ 

 

S těmito výroky ostatní účastníci fokusní skupiny souhlasili. Doplňovali pak 

ještě i možnost správným prezentováním činnosti přilákat další dobrovolníky, a naopak 

zavrhovali snahu někoho k činnosti donutit nebo „dotlačit“. Takové úsilí podle nich 

vede pouze ke vzniku odporu. 

 

Vlasta: „Si myslím, že to, že to jakoby žiju a že o tom třeba nějak mluvím, ale 

necpu jim to, tak myslím, že je to motivuje ve spoustě věcí, že je to nějak jako 

ovlivňuje.“ 

 

Šárka: „… přijde mi, že tím, že to těm lidem necpu, ale žiju to, tak často je 

jakoby inspiruju. Třeba hlavně v tý ekologii, že já jako nemám názor, že všem bych měla 

cpát, že mají třídit odpad nebo dělat něco pro přírodu, ale prostě to dělám a když jsou 

se mnou, tak to taky dělají a spousta mi jich pak jako píše a chtějí nějakou radu třeba 

k tomu…mně přijde takovej ten láskyplnej pasivní přístup vlastně ten nejlepší, protože 

zamezuješ tomu, že se ty lidi vyhradí vůči nějaký hraně, kterou ty vytvoříš.“ 

 

Celkově panovala velká shoda v názoru, že to, že dobrovolníci sami svou 

činností žijí, mluví o ní, ale nikoho k ní nenutí, je to nejlepší způsob, jak vyvolat 

ve svých vrstevnících zvědavost a případně je k dobrovolnictví také přivést. 



62 
 

6.5 Reakce okolí na dobrovolnickou činnost 

Reakce, se kterými se dobrovolníci u svých vrstevníků setkávají, lze na základě 

provedeného výzkumu rozdělit na tři obecné skupiny. První skupinou jsou pozitivní 

reakce. Proti nim stojí reakce, které dobrovolníci vnímali spíše jako negativní. 

Ačkoliv plán výzkumu počítal pouze s těmito dvěma kategoriemi, v jeho průběhu byla 

na základě získaných dat vytvořena ještě třetí kategorie. Do té byly zahrnuty reakce, 

které vyplývají z nejistoty vrstevníků, nejsou však dobrovolníky vnímány ani negativně 

ani pozitivně. 

Tento způsob rozčlenění reakcí vrstevníků na dobrovolnickou činnost je pouze 

obecný a slouží především k lepší orientaci v analýze a jejích výsledcích. 

V následujících kapitolách budou jednotlivě popsány typy reakcí, se kterými měli 

dobrovolníci zkušenost.  

Je třeba zmínit, že se respondenti shodují na tom, že ať už se setkávají s reakcí 

z jakékoliv z výše zmíněných skupin, mají dojem, že se jedná spíše o reakci na 

konkrétní činnost (například ochranu motýlů, opravování hradu) než o reakci 

na dobrovolnictví jako takové. Proto respondenti ve svém vyprávění reakce vrstevníků 

často vztahovali právě ke konkrétním činnostem. 

 

Tazatelka: „A přijde ti, že ty reakce teda spíš souvisí s náplní té činnosti, než 

s tím, že je to dobrovolnictví a kdyby to…“ 

Vlasta: „Jo, přesně. Myslím si, že je to spíš tím prostředím. Jako tu 

dobrovolnickou činnost jako takovou si myslím, že jim to přijde jako ok, že to nikdo moc 

neřeší.“ 

 

Tazatelka: „A ty reakce které jsi popsal, tak vztahuješ spíš k tomu, že děláš něco 

dobrovolně nebo spíš k té konkrétní činnosti, kterou děláš?“ 

Cyril: „No, tak myslím, že určitě. Protože tam jde i o to, jak je ta činnost 

vnímaná společensky. Aby k ní byl obecně takový jako společenský obdiv. Třeba když to 

takhle řeknu, tak bude určitě větší obdiv k tomu, že pomáhám v nemocnici kvůli 

koronaviru, než že dělám vedoucího v (organizaci). A mě přitom přijde, že (organizace) 
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má mnohem větší dopad a význam, protože tam nějak ovlivňuju výchovu dětí a tady 

zatím balím krabice v nemocnici no.“ 

 

6.5.1 Pozitivní reakce 

Jednoznačně nejčastěji zmiňovanou pozitivní reakcí na dobrovolnickou činnost 

byl obdiv. S ním se respondenti setkávali při vyprávění o své činnosti i přímo při jejím 

výkonu, a to jak od přátel nebo kolegů, tak i od náhodných cizích lidí. Speciálně tato 

reakce ale byla téměř vždy vztažena ke konkrétní činnosti. 

 

Libuše: „…spíš mě lidi prostě obdivovali, že teda sama jedu do hor a tam dělám 

monitoring šelem…nebo pak do toho Švédska, že prostě vau, ty si vzala jen tak batoh, 

neuměla jsi dobře anglicky a jela jsi někam do Švédska do divočiny na farmu jen tak 

pracovat.“ 

 

Anežka: „…a byl to z jejich strany takový jako obdiv, že prostě mám tu odvahu a 

někam takhle jako jedu do zahraničí a tam prostě něco pomáhám.“ 

 

Většina dobrovolníků měla zkušenost s upřímně míněným obdivem, Anežka ale 

zmiňovala „divící obdiv“, tedy jakousi pozitivní formu nepochopení, která neobsahuje 

žádný aspekt odsouzení nebo zavrhování. Je tedy otázkou, do které ze skupin reakcí by 

bylo vhodné ho zařadit. Vzhledem k tomu, že se ale stále jedná o určitou formu obdivné 

reakce a sama respondentka vymezila, že ho nevnímá negativně, jedná se spíše o reakci 

pozitivní, která vzbuzuje zájem a zvědavost. 

 

Tazatelka: „Takže jako negativní reakce to vlastně ani nevnímáš?“ 

Anežka: „Ne.“ 

Tazatelka: „A ty pozitivní bys nazvala jak? Jako nějaký obdiv nebo tak něco?“ 

Anežka: „Asi tak no. Já si myslím, že jsou jako dva takový typy lidí. Ti, kteří 

třeba vyrostli ve skautu, což je podle mě dost specifická skupina, prostě ti, co nějak 
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vyrostli s tím, že je normální něco dělat a nemít za to peníze, ale těch lidí je asi 

v Čechách furt jako míň, o hodně míň. A jinak jsou všichni úplně odvařený z toho, že 

bych mohla ve volným čase dělat něco jako zadarmo a vlastně nemít z toho jako zisk. 

Takže takový divící obdiv asi bych to nazvala.“ 

 

Cyril ze své zkušenosti popisoval „společenský obdiv“. 

 

Cyril: „A myslím si, že jsem se jakože nikdy nesetkal, že by mi někdo řekl, že se 

nemám vychloubat nebo tak. Nebo že by to přímo začal shazovat. A když tak je tam spíš 

takový jako společenský obdiv, že když někdo dělá něco takovýho, tak je slušnost říct ty 

jo, to je fakt dobrý, i když to ten člověk nemyslí. A občas se fakt stane, že je tam nějaký 

jako upřímný obdiv, že to někdo fakt jako řekne, že to je jako dobrý, ale to si myslím, že 

není ani tak častý, jako právě ten společenský obdiv.“ 

 

Za velmi pozitivní reakci také sami dobrovolníci považovali to, že se jich někdo 

při jejich vyprávění doptává, snaží se zjistit více informací a má o činnost zájem, 

uvažuje o tom, že by se k činnosti přidal, případně se nakonec skutečně přidá. Tento 

přenos nadšení na své okolí pak dobrovolníci považují za další častou kladnou reakci. 

 

Anežka: „No jakože já vždycky nadšeně vyprávím, jak jsem tady dělala tohle a 

jak je to úplně super a oni pak říkají, ty jo to je super! Takže asi jo, asi to člověk tak 

nějak přenese to nadšení.“ 

 

Tazatelka: „…myslíš si, že jako pozitivní zpětná vazba se dá brát to, že se ty lidi 

k tobě přidávají, že se ti třeba podaří je k té činnosti přivést? Je to vlastně taky pozitivní 

reakce na to, co děláš?“ 

Metoděj: „Jo, to tak beru. Nebo jako nedělám to primárně proto, aby se ke mně 

v tom někdo přidával, ale když vidím, že ty lidi se k tomu přidávají, tak je v tom nějak 
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podpořím a dává mi to smysl. Vlastně je to takový kruh, protože čím víc se pak 

přidávají, tím víc já mám chuť zase něco dalšího dělat.“ 

 

Je zde ale nutno opět zopakovat, že zájem i nadšení souvisí přímo s konkrétní 

dobrovolnickou činností spíše než s dobrovolnictvím obecně. Mezi další kladné reakce, 

se kterými se dobrovolníci setkávali, patřil respekt a podpora, ty už se ale ve vyprávění 

respondentů vyskytovaly v mnohem menší míře než obdiv, zájem a zvědavost nebo 

doptávání a přidání se k činnosti. 

6.5.2 Reakce plynoucí z nejistoty okolí 

Ačkoliv jsem při přípravě výzkumu s touto kategorií reakcí nepočítala, z fokusní 

skupiny a rozhovorů vyplynulo, že sami dobrovolníci některé reakce ze svého okolí 

nevnímají ani pozitivně, ani negativně, a jejich původ hledají spíše v nejistém postoji 

vrstevníků než ve své činnosti jako takové. Nejčastěji respondenti zmiňovali, že si jejich 

vrstevníci (zde se jednalo především o nedobrovolničící přátele a spolužáky) dělají 

z jejich činnosti legraci a vtipkují o ní. Respondenti se nicméně shodovali na tom, že 

spíše než o zle míněné vtipy se jednalo o způsob, jak zakrýt skutečnost, že se tito 

vrstevníci sami podobné činnosti nevěnují a tudíž nechápou, jaký význam má 

dobrovolnická činnost pro respondenta. Na druhou stranu mají k dané činnosti obdiv, 

který ale nedokáží přímo vyjádřit. Na výsměch a vtipkování reagují dobrovolníci také 

vtipem, berou to často jako jednu z možností, jak se o své činnosti bavit a šířit ji. 

 

Metoděj: „Samozřejmě tam jsou jako nějaký vtipy, ale nejsou myšlený zle a 

otočím to taky vždycky vtipem. Vyloženě na negativní nepříjemnou reakci mezi 

vrstevníkama si ani nevzpomenu.“ 

 

Tazatelka: „A jak na tohle vtipkování (spolužáků) reaguješ?“ 

Zdislava: „…tak asi se to snažím brát stejně, že si prostě z toho udělám srandu 

ještě víc, protože jinak to asi nemá smysl, hádat se s nima jako úplně nechci, můžu jim 

říct svůj názor, ale rozhodně prostě z toho udělat tu srandu a prostě smát se tomu, že mi 

někdo třeba říká hnědá žena, tak dobře, nějak to jako přežiju a prostě to třeba o sobě 
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potom říkám taky a prostě to jako úplně nejít proti tomu, protože proč se jako přít s tím 

člověkem, protože on si něco dokazuje sobě a ne úplně mě a je to jako jeho věc.“ 

 

Jitka: „…někteří (kolegové v práci) si třeba utahují z dětského oddílu, že to je 

hitlerjugend a podobně, ale to je taková jako legrace, kterou prostě člověk vezme a dělá 

si z toho legraci s nima, protože to je způsob, jak se s nima o té věci bavit…“ 

 

Z předchozího úryvku se také opět můžeme přesvědčit o tom, že reakce okolí je 

svázaná přímo s náplní činnosti. Zde konkrétně můžeme odhalit snahu o udržení 

odstupu od aktivity, se kterou pravděpodobně osoba, která takto reaguje, nemá osobní 

zkušenost. 

Druhou zmiňovanou reakcí z této skupiny byl nezájem. Ten respondenti 

popisovali také zejména u jedinců, kteří s dobrovolnictvím nemají zkušenosti, případně 

u vzdálenějších přátel nebo spolužáků. Tyto vrstevníky dobrovolnická činnost zkrátka 

nezajímá, je to pro ně naprosto cizí téma. Pokud se nezájem vyskytoval u blízkých 

přátel, byl dán tím, že nadšený dobrovolník o své činnosti mluvil tak často, případně ji 

dělal už tak dlouho, že to ostatním už připadalo normální a nepříliš zajímavé. 

 

Tazatelka: „A když teda tady před těma lidma o tom mluvíš, tak co ti na to 

říkají?“ 

Anežka: „No, tím, že to dělám jako dlouho nebo že jako vždycky jsem k tomu 

nějakým způsobem inklinovala, tak to berou, jakože je to úplně normální, že prostě já 

dělám něco ve svým volným čase navíc, protože jsem tady ten jako typ. Takže to je pro 

ně asi něco, co je vůbec nezaujme, aby se k tomu jakkoliv vyjadřovali. Berou to jako 

fakt.“ 

 

U vzdálenějších přátel (spolužáci nebo kolegové) pak nezájem vyplýval z jiných 

zájmů a jiného způsobu života. 
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6.5.3 Negativní reakce 

Zatímco mezi pozitivně vnímanými reakcemi na dobrovolnickou činnost byly 

nejčastěji zmiňovány obdiv, zvědavost nebo zájem, z reakcí, které dobrovolníci vnímali 

jako negativní, měli nejčastěji zkušenost s nepochopením. Kolem tohoto tématu se 

odvíjela celá řada diskuzí ve fokusní skupině, proto jsem se na něj následně zaměřila i 

v rozhovorech a věnuju mu celou kapitolu. 

6.5.3.1 Nepochopení 

Jak je zmíněno výše, nepochopení bylo nejvíce diskutované téma ve fokusní 

skupině, proto jsem se mu dále věnovala i v rozhovorech, čímž se potvrdila moje 

domněnka, že se jedná o nejčastější negativní reakci, se kterou se dobrovolníci 

setkávají. Podle výpovědí respondentů má toto nepochopení několik příčin. 

První je ta, že v dané činnosti nevidí smysl. Vztahuje se tedy ke konkrétní 

dobrovolnické činnosti. Metoděj uváděl jako příklad činnosti, kterou jeho přátelé 

nechápou, ochranu konkrétního druhu motýla na lokalitě. Je to dáno tím, že bez 

patřičných znalostí není možné posoudit význam takové činnosti. Další příčinou 

nepochopení, která souvisí s dobrovolnictvím obecně, je absence odměny. 

Dobrovolníci se často setkávali s tím, že jejich okolí nechápalo, proč pracují zadarmo. 

To si dobrovolníci vysvětlovali tím, že je dnešní společnost orientovaná spíše 

materiálně, zatímco dobrovolníci vnímají spíše nemateriální benefity, které jim jejich 

činnost přináší. 

 

Božena: „Třeba mi řekli (spolužáci), že jsem hloupá, že si za to nechci brát 

peníze. Takže s tím jsem se setkala, že to je moje hloupost, že si nedokážu najít nějaký 

místo, kde by mi za to i zaplatili.“ 

 

Tazatelka: „A co je teda podle tebe důvodem, z čeho to nepochopení pramení?“ 

Metoděj: „Jako já myslím, že některým lidem přijde absurdní vůbec nějakou 

takovouhle věc dělat a navíc ještě zadarmo že jo. Nebo některý lidi přicházejí s tím, že 

to nedává smysl ta konkrétní činnost, to co tam zrovna děláme na té lokalitě, já nevím, 

třeba zachraňovat motýli. Je jim to prostě jako jedno, jestli tady bude o motýla víc nebo 
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míň. Takže asi ta nesmysluplnost té činnosti a absurdnost, že to dělám zadarmo. Nevím 

no.“ 

 

Tazatelka: „A když se teda zamyslíš nad těma svýma sociálníma bublinama, 

ve kterých se pohybuješ, tak jsou tam lidi spíš, který nějakou dobrovolnickou činnost 

dělají nebo lidi, který spíš ne?“ 

Vlasta: „No, když se jako zamyslím nad tím celkem, tak bych řekla, že tak třicet 

procent dělá nějakou dobrovolnickou činnost, ten zbytek ne, ale přijde jim to jako fajn a 

pak je tam taková třeba patnácti procentní sorta lidí, kterým jako přijde úplně na hlavu, 

že dělám něco bez toho, že bych za to byla placená.“ 

 

Oldřich: „No já si myslím, že většina lidí prostě v tomhle státě tak nějak jako na 

to dobrovolnictví kouká jako proč? A pak prostě je nějaká malinká nebo menší skupinka 

lidí, který jako říkaj, že je to hrozně fajn a jako prostě to, ale řekl bych, že třeba můj 

okruh lidí je prostě, bych ho fakt rozdělil asi jako takovou pevnou čárou na lidi, který 

jsou z (organizace) a na lidi, který nejsou z (organizace) a prostě tam je fakt ten mezník 

a prostě jedna strana prostě jo, říká dobrovolnictví fajn, prostě jo, to dělám, to je skvělý 

a ta druhá na to kouká prostě úplně jako nee, jako proč a proč mám takhle ztrácet čas a 

to jako mám dělat něco zadarmo? ... prostě fakt jako jsou tam lidi, který by fakt jako nic 

nedělali zadarmo.“ 

 

Anežka: „Podle mě je to trochu orientace na ty materiální statky, jakože jim 

přijde divný, že pracuješ, ale nic za to nemáš. Anebo si prostě nedovedou spojit, že ty 

zisky jsou tam pro tebe jiný. Že ty zážitky jsou stejně tak hodnotný. Já nemám osobně 

pocit, že když jedu na tábor, tak to není dovolená. Je to ještě jako desetkrát lepší. Možná 

si prostě asi nedovedou představit to, co by jim to přinášelo a vidí tam jenom to, že 

jedeš někam pracovat. A řeknou si, tak to musíš být fakt hustej, když jedeš zadarmo se 

prostě sedřít někam a nic z toho nemáš.“ 
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S tímto bodem souvisí i bod poslední a nejdůležitější. Nepochopení 

dobrovolnické činnosti nejvíce vyplývá z nezkušenosti, tedy z toho, že lidé, kteří 

nepochopení vyjadřují, dobrovolnickou činnost nedělají, nemají s ní žádnou osobní 

zkušenost a nedovedou si tedy představit, že se nejedná pouze o práci zadarmo, ale že 

přináší zážitky, zkušenosti nebo přátelství (viz kapitola 3). 

 

Tazatelka: „A dokážeš třeba říct z čeho to vyplývá, to že to takhle berou 

(vrstevníci)?“ 

Ludmila: „Vyplývá z toho, že to jako sami nezažijou, jaký to je podle mě pocit, 

dělat něco pro druhého, který není ještě navíc z tvé rodiny.“ 

Oldřich: „Podle mě prostě nemají jako, no to nezažili, já nevím. Je to prostě, 

nevím, třeba kdyby je na to někdo navedl, tak třeba by nějakým způsobem k tomu došli.“ 

 

Právě přivedení k činnosti a její ukázání považovala většina respondentů 

za jediný možný krok směřující k pochopení. 

 

Zdislava: „No, jakože já si myslím, že si ten člověk prostě musí otevřít oči. A to 

je takovýto hlavní, takovýto hm, kdy prostě zjistí, proč to dělá, jako nemyslím si, že lidi 

to nechtěj dělat, jenom nevědí, co to je a prostě se toho bojej. Ale ten první krok, když se 

potom už udělá, tak už to většinou jako je.“ 

 

Šárka: „Myslím si, že je rozhodně lepší to těm lidem ukázat, než je přesvědčovat 

jenom slovně. Že s tím mám tu zkušenost, že když jsem třeba i jenom vyprávěla o tom, 

jak jsem byl tady na nějaký víkendovce, tak mi lidi říkali ty jo, to je zajímavý, já bych 

třeba taky, ale když už jsem jim třeba doporučila, ať jedou konkrétně tady na tu 

víkendovku, tak na ní nejeli. Ale když jsem jim prostě řekla hele jedu tam, přidej se, 

jestli chceš nebo se nepřidej, když nechceš, tak to se většinou jako přidali, když už tam 

jako měli vlastně, asi třeba i dost pomohlo, že už tam měli někoho, koho znali. A jakože 

sami od sebe by s tím prostě nezačali, zatímco když se měli ke komu přidat, tak to už se 

přidali. A stejně tak třeba právě s tím sbíráním odpadků, tak taky, když mě prostě lidi 
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viděj, tak je to taky pak najednou napadne a začnou to dělat, než aby je to napadlo 

úplně samo od sebe.“ 

 

Celkově lze říci, že se respondenti v mnohem větší míře setkávali s pozitivními 

reakcemi a shodovali se v tom, že se mezi svými vrstevníky o své činnosti můžou bez 

problémů zmiňovat. Důležité je, že se většina z nich shodla na tom, že je to především 

z toho důvodu, že lidé, kteří dobrovolnickou činnost nechápali nebo nějak odsuzovali, 

nezůstali jejich přáteli. Proto většina negativních reakcí přicházela spíše od spolužáků, 

které si člověk nemůže tolik vybrat. 

 

Tazatelka: „A tady od těch svých českých kamarádů, se kterýma se potkáváš 

normálně, tak tam jsi měla nějakou reakci, že by se ti třeba za to (dobrovolnictví) někdo 

smál nebo to jako nechápal?“ 

Vlasta: „To ne, to si myslím, že ne. Jako to už mi přijde, že je to tak strašně jako 

odlišnej druh člověka než já, že takový lidi už vůbec nemám.“ 

 

Tazatelka (k FS): „A kdybyste měli třeba kolem sebe hodně lidí, kteří by 

dobrovolnictví nechápali?“ 

Jitka: „Já si myslím, že v současný chvíli nikoho takovýho kolem sebe nemám a 

šance, že by se někdo, kdo má takový postoj, stal mým blízkým a měl na mě nějaký vliv 

je v podstatě nulová, takže to vůbec nepovažuju za pravděpodobný.“ 

Libuše: „No, já bych si z toho nic nedělala, já si nenechám kecat do života.“ 

Božena: „Taky jsem si říkala, že bych se asi zamyslela, proč se vlastně spíš s tím 

člověkem bavím, když má úplně jinačí myšlení než já.“ 

 

Respondenti se také shodli na tom, že před těmi, kteří dobrovolnickou činnost 

nechápou, ji nemají potřebu nějak obhajovat, protože jsou o ni sami přesvědčení a věří 

v ni. V souvislosti s předchozími úryvky pak zmiňovali i to, že takové lidi ve svém 

životě stejně „nepotřebujou“. 
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6.5.3.2 Ostatní negativní reakce 

S žádnou další negativní reakcí neměli dobrovolníci tak silné zkušenosti jako s výše 

zmíněným nepochopením. Vícekrát byl zmíněn nesouhlas a kritika činnosti, které se 

ale opravdu vztahovaly přímo ke konkrétní činnosti (například prořezávání stromů, 

způsob vedení dětského oddílu). Respondenti tyto reakce často brali jako možnost 

reflexe a příležitost k zamyšlení se nad tím, jak svou činnost vykonávají a jak by ji 

mohli vylepšit. 

 

Tazatelka: „A kdyby ses třeba hodně setkával s tím, že v tom ty lidi kolem tebe 

nevidí vůbec smysl?“ 

Břetislav: „No byl by to minimálně důvod se nad tím zamyslet. Jako kdybych 

věděl, že to třeba dělám špatně a že proto to nemá smysl, tak bych nad tím uvažoval 

mnohem víc…“ 

Tazatelka: „A mohlo by se teda stát, že by ses s nějakou tou nepříjemnou reakcí 

setkával tak často a intenzivně, že by tě to od té tvé činnosti úplně začalo odrazovat?“ 

 Metoděj: „Hm, to nevím. To se nedá moc představit. Ale asi bych o tom jako 

hodně přemýšlel samozřejmě jako, jestli když to někomu připadá tak hodně 

nesmysluplný, tak jestli já to už třeba nevidím nějak nekriticky nebo se prostě zuby nehty 

jenom nedržím nějakého svého nápadu. Prostě asi bych měl víc těch pochybností.“ 

 Tazatelka: „Takže vlastně bys to bral trochu jako nějakou zpětnou vazbu, podle 

který bys to nějak zkoumal, co je na ní pravdy?“ 

 Metoděj: „Jojo, to asi jo, tak by se to dalo říct.“ 

 

Pokud je kritika nadměrná, může podle zkušeností dobrovolníků vést 

k pochybám a demotivaci. Nikoho z dotazovaných by ale nedovedla k úplnému 

ukončení činnosti. Pokud kvůli své činnosti zažívali dobrovolníci nějaké konflikty, byly 

buď v rodině, nebo uvnitř organizace, od vrstevníků zvenčí takto silné reakce 

nepřicházely. Poslední zmiňovanou negativní reakcí pak byl strach nebo obavy, které 

ale opět souvisely přímo s činností, a to konkrétně s dobrovolnictvím v zahraničních 

oblastech mimo civilizaci.  
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7. Odpovědi na výzkumné otázky 

Podle zkušeností, o kterých dobrovolníci v rámci fokusní skupiny i navazujících 

individuálních hloubkových rozhovorů mluvili, se zdá, že prožívají velmi podobné 

situace. V převážné většině odpovědí na připravené otázky i na otázky, které během 

výzkumu vyvstaly, se respondenti shodovali. Níže uvedené závěry tedy platí 

pro skupinu respondentů, je však nutné vést v patrnosti, že se jedná o malý vzorek, 

navíc z užší oblasti dobrovolnictví, není tedy rozhodně možné brát tyto výsledky jako 

obecně platné pro mladé dobrovolníky. 

7.1 Vnímají mladí dobrovolníci svou činnost jako normu nebo jako 

odchylku? 

Mezi mladými lidmi se určuje to, co je normální, podle toho, co dělá většina 

vrstevníků. Vliv rodiny ve vnímání normálnosti v tomto věku postupně ustupuje, což 

odpovídá nástupu období sekundární socializace. Pro samotné dobrovolníky bylo to, že 

se věnují dobrovolnické činnosti, normální a přirozené. Měli však tendenci vztahovat 

odpověď na tuto otázku k lidem ve svém okolí. Během výpovědí vytvářeli skupiny 

vrstevníků, které mezi sebou mají, a mezi nimi popisovali ve vnímání dobrovolnictví 

rozdíly. Tato skutečnost je ale důkazem předchozího tvrzení – i respondenti v tomto 

výzkumu hodnotili, zda je něco normální, právě podle toho, jestli to dělají nebo nedělají 

blízcí lidé v jejich okolí. 

Rozdíly mezi skupinami vrstevníků byly postaveny především na tom, jestli se 

jednalo o další dobrovolníky, nebo o jedince, kteří s dobrovolnictvím zkušenosti neměli. 

Častěji bylo dobrovolnictví vnímáno jako normální mezi přáteli respondentů; naopak 

mezi spolužáky, které si člověk nevybírá, se dobrovolníci cítili se svou činností spíše 

výjimeční. Další výzkum by se mohl podrobněji zabývat vlivem oboru studia na toto 

zjištění, protože dle tohoto výzkumu byl v této otázce rozdíl například mezi postoji 

studentů přírodovědných oborů, pro které bylo dobrovolnictví blízké, a 

studentů technických oborů, kteří naopak s dobrovolnictvím zkušenosti neměli a 

neviděli v něm smysl. 
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7.2 S jakými reakcemi ze strany svých vrstevníků se mladí dobrovolníci 

setkávají? 

Žádný z respondentů nezažil situaci, v níž by své dobrovolnictví zatajoval. 

Shodovali se na tom, že o své činnosti rádi a často mluví, že jí žijí. Jejich okolí tedy 

o jejich činnosti ví a jejich nadšení chápe nebo alespoň akceptuje.  

Proto také mezi reakcemi, se kterými měli dobrovolníci zkušenosti, převažovaly 

reakce pozitivní. Nejčastěji to byl obdiv a zájem, který se projevoval doptáváním se 

na podrobnosti a chutí se k dobrovolné činnosti přidat. 

Zmiňován byl ale také nezájem nebo „výsměch“, který ale podle respondentů 

nemá negativní podtext, spíše jen zakrývá nejistotu a odstup ze strany vrstevníků. 

Nejčastěji zmiňovanou negativní reakcí bylo nepochopení. Zkušenosti s ním 

byly mezi respondenty opravdu široké a vyplynuly z nich hlavní důvody, které vedou 

k tomu, že vrstevníci dobrovolníků jejich činnosti nerozumí a nechápou, proč ji dělají. 

Prvním důvodem je to, že v některých dobrovolnických činnostech nevidí smysl, mohou 

jim například připadat zbytečné. Tento názor se ale vztahuje přímo ke konkrétní 

činnosti, obecně se pak jednalo především o absenci odměny, tedy neporozumění tomu, 

proč by někdo měl dělat nějakou činnost zadarmo, když jinde by za ni mohl dostat 

zaplaceno. Posledním a stěžejním důvodem vedoucím k nepochopení byla podle 

respondentů chybějící zkušenost s dobrovolnickou činností. Kdo si dobrovolnictví 

nezkusil, vidí v něm právě pouze práci zadarmo, ale nevidí všechny další přínosy, které 

činnost má, jako je získání zážitků, zkušeností, přátel a podobně. V tomto bodě se ale 

respondenti shodli na tom, že s nepochopením se setkávají spíše u svých spolužáků 

nebo třeba u kolegů v práci, protože mezi přáteli už jedince, kteří by byli tak odlišní 

v myšlení, nemají. 

Posledním důležitým bodem týkajícím se reakcí vrstevníků, ale i dalších osob 

z okolí, na dobrovolnickou činnost, je to, že převážná většina reakcí, které respondenti 

popisovali, byla vázána na konkrétní činnost, kterou dobrovolníci vykonávali – nikoliv 

na dobrovolnictví obecně. Otázkou však je, do jaké míry je možné samotné 

dobrovolnictví a konkrétní činnost od sebe oddělit. Stejná činnost (v environmentální 

oblasti například kosení luk nebo péče o pastviny) může být ostatními lidmi vnímána 

jinak v případě, že se jedná o placené zaměstnání, a jinak, pokud jde o činnost 

vykonávanou dobrovolně. U činnosti vykonávané bez odměny je pozornost okolí více 
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přitahována právě k její náplni a k hledání její smysluplnosti. Tato otázka by se mohla 

stát námětem případného dalšího výzkumu. 

8. Doporučení 

V následujícím textu bych ráda uvedla několik doporučení pro šíření osvěty 

o dobrovolnictví, nábor nových dobrovolníků i pro práci s těmi stávajícími. To, jak jsou 

uvedená doporučení formulována, je do určité míry ovlivněno i mými vlastními 

zkušenostmi s dobrovolnictvím, hlavním podkladem pro jejich tvorbu jsou ale výstupy 

z výše uvedení analýzy. 

Doporučení budou tématicky rozdělena na dvě části. První část se týká doporučení, 

souvisejícími s osvětou a s náborem nových dobrovolníků. Druhá část je věnována 

doporučením pro práci se stávajícími dobrovolníky. Jelikož obě tyto činnosti probíhají 

v organizacích obvykle najednou, lze některá doporučení využívat jak pro nové, tak 

pro dlouhodobé dobrovolníky. Není tedy možné tyto dvě části oddělit zcela striktně. 

8.1 Osvěta a nábor nových dobrovolníků 

Důležitým zjištěními z analýzy využitelnými pro osvětu a nábor nových 

dorovolníků jsou ta, která se týkají vnímání normálnosti u mladých lidí. Pokud se totiž 

respondenti tohoto výzkumu shodli na tom, že normální je pro mladé lidi to, co dělá 

většina (tedy jejich vrstevníci), je na místě tuto skutečnost využít při šíření informací 

o dobrovolnictví a o možnostech zapojení do činnosti organizace. Z výpovědí 

dobrovolníků také vyplývalo, že pokud o své činnosti mluví a skutečně jí žijí, ostatní to 

láká a může to vést i k tomu, že se do dobrovolnické činnosti také zapojí. Vliv 

vrstevníků je tu tedy prokazatelně pozitivní, což mohou organizace využívat 

při prezentaci své činnosti, kterou by měl provádět vždy člověk, který s ní má přímou 

zkušenost. 

Z rešerše provedených výzkumů vyplývá, že větší vliv na prosociální chování 

měli spíše přátelé než neznámí vrstevníci. Této skutečnosti lze využít například 

ve školních kolektivech, kde je v rámci výuky možné dát prostor žákům, kteří se 

dobrovolnictví věnují, aby svou činnost prezentovali, vyprávěli o ní ostatním, případně 

jim umožnili si ji vyzkoušet. To, že se dané činnosti věnuje někdo známý, může zmírnit 

strach z nového prostředí nebo z příchodu do cizího kolektivu. 

Pokud organizace potřebují prezentovat svou činnost mezi potenciálními 

dobrovolníky nebo veřejností a nemohou využít přátelských vztahů mezi vrstevníky, je 
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dle výzkumu vhodné využít kontaktu s „živým dobrovolníkem“, tedy s člověkem, který 

prezentovanou činnost skutečně vykonává a má s ní zkušenosti. Právě autentičnost 

projevu dobrovolníka může vzbudit zvědavost a chuť si dobrovolnictví také vyzkoušet. 

Právě možnost si dobrovolnictví „pouze“ vyzkoušet lze vnímat jako další 

příležitost k získání nových dobrovolníků. Mladí lidé mají často nepravidelný režim, 

mají dostatek volného času a jeho náplň většinou příliš neplánují dopředu, a proto pro 

ně může být problémem vykonávat nějakou činnost pravidelně. Mohou mít strach, že se 

z dobrovolnictví stane povinnost, kterou bude těžké ukončit. Z analýzy fokusní skupiny 

a rozhovorů také vyplynulo, že právě nezkušenost respondenti nejčastěji vyhodnocovali 

jako příčinu nepochopení, se kterým se setkávali. Řešením by tedy mohlo být pořádání 

většího množství jednodenních akcí nebo krátkodobých dobrovolnických příležitostí, 

například v rámci jednoho projektu, při nichž by si dobrovolníci mohli vyzkoušet, co 

jim dobrovolnictví přináší, případně i jaké z něj vyplývají povinnosti a závazky; a na 

základě této zkušenosti vyhodnotit, jestli se jedná o činnost, která je pro ně vhodná. To 

navíc eliminuje množství dobrovolníků, kteří v organizaci vydrží pouze krátkou dobu. 

Osobní zkušenost ze setkání s „živým dobrovolníkem“ nebo přímo s krátkou 

dobrovolnickou činností je samozřejmě vhodné doplňovat dlouhodobě působícími 

kampaněmi na internetu a sociálních sítích. Důležité je činnost zasazovat do kontextu a 

vysvětlovat, proč organizace dělá to, co dělá, a proč je to důležité. Vhodné je využít 

skutečné příběhy, ať už se jedná o příběhy samotných dobrovolníků nebo například 

chráněných přírodních lokalit. 

8.2 Práce se stávajícími dobrovolníky 

Jak již bylo zmíněno výše, dobrovolníci, kteří v organizaci vydrží delší dobu, jsou 

pro ni přínosem. Vědí, jak organizace funguje, jsou tedy více samostatní, čímž odpadají 

náklady na školení stále nových lidí. Je tedy nutné stávajícím dobrovolníkům věnovat 

pozornost, aby byli spokojení a aby u své činnosti zůstali. 

Z analýzy motivací k činnosti vyplynulo, že dobrovolnictví je příležitostí k získání 

nových zážitků, zkušeností a přátel. Je tedy nutné nabízet dobrovolníkům nové činnosti, 

umožnit jim zkusit si různé úkoly v rámci organizace tak, aby se jejich činnost nestala 

stereotypní a nepřestala je bavit. Taková práce s dobrovolníky sice může vyžadovat 

větší úsilí ze strany jejich koordinace, především protože je nutné každého dobrovolníka 

zaškolit do všech činností. Kromě toho, že je tím umožněno dobrovolníkům střídat 
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různé činnosti, je zde zároveň velká výhoda ve zvýšení zastupitelnosti jednotlivých 

členů organizace. V organizaci, kde všichni dobrovolníci znají náplň práce na všech 

dobrovolnických pozicích, způsobí případný odchod dobrovolníka mnohem menší 

problémy než tam, kde je náplň práce přesně vymezena. 

Vhodné jsou také aktivity, které utužují kolektiv dobrovolníků a pomáhají mezi 

nimi vytvářet přátelské vztahy. To mohou být například neformální oslavy nebo 

společné výlety, zkrátka čas strávený společně, ne však při běžné činnosti. Velmi 

důležité je zařadit také formální setkání dobrovolníků, často ve formě supervize. Jde 

o vytvoření bezpečného prostoru, kde je možné sdílet zážitky, zkušenosti nebo pocity a 

reflektovat tak svou činnost. Tímto způsobem lze zamezit vzniku frustrace 

dobrovolníka, která může pocházet například z neúspěchu. Při těchto setkáních mají 

dobrovolníci také možnost podělit se s ostatními také o zkušenosti s reakcemi 

vrstevníků na jejich činnost. Pokud někdo hůře nese například nepochopení ze strany 

přátel, může být ujištění, že se s touto reakcí nesetkává pouze on, velkou pomocí. 

V rámci organizace je také třeba pomoci udržovat dobrovolníkům spojení s jejich 

činností, aby neztratili pocit, že dělají něco smysluplného. Důležité je připomínat si 

význam činnosti i hodnotit dopad dobrovolnických aktivit organizace na cílovou 

skupinu nebo prostředí. V tomto procesu hodnocení je třeba dát dobrovolníkům prostor 

vyjádřit svoje pocity a názory. Je třeba si uvědomit, že na rozdíl od placených 

zaměstnanců dobrovolníky v organizaci nedrží finanční odměna, ale to, jak se tam cítí a 

jaký pocit mají ze své činnosti, což může být dobrým ukazatelem toho, jak organizace 

funguje a jaký přínos její aktivity mají. 
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IV. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala zkušenostmi dobrovolníků s reakcemi 

vrstevníků na jejich činnost. Pomocí fokusních skupin a hloubkových 

polostrukturovaných rozhovorů jsem zkoumala, jaký vliv mají vrstevníci a jejich reakce 

na prosociální chování a především dobrovolnictví, které lze považovat za jeden 

z projevů tohoto chování. 

V teoretické části práce byla provedena rešerše zahraničních výzkumů. Byla zde 

popsána role dobrovolnictví v sekundární fázi socializace mladých lidí a také proces 

organizační socializace, která – pokud je úspěšná – může mít vliv na schopnost 

dobrovolníků vypořádávat se s případnými negativními reakcemi vrstevníků. 

Právě vrstevníci mají u mladých lidí velký vliv na prosociální chování. Pozitivní 

zpětná vazba od vrstevníků ve vztahu k určitému typu chování způsobuje jeho posílení a 

rozvoj. Vliv vrstevníků na jedince může být problémem v případě negativních 

behaviorálních jevů, jakými jsou kouření nebo násilí; u prosociálního chování, jako je 

sdílení, dárcovství nebo ochota pomoci druhým, se tento vliv naopak projevuje 

pozitivně. U přátel a vrstevníků s bližšími vztahy je tento přenos prosociálního chování 

častější než u mladých lidí, kteří se vzájemně neznají. Sociální prostředí mladých lidí 

ovlivňuje i přímo jejich vztah k dobrovolnictví. U mladých lidí ve věku 15 – 25 let klesá 

vliv rodiny na chování a k dobrovolnictví je častěji ovlivňují právě jejich přátelé nebo 

spolužáci. 

Z rešerše provedených výzkumů vyplynulo, že reakce a zpětná vazba vrstevníků 

mají vliv na rozvoj prosociálního chování. Proto se empirická část výzkumu zabývá 

právě reakcemi vrstevníků na dobrovolnickou činnost, jejich formou, a také tím, jaké 

chování vyvolávají u samotných dobrovolníků. 

V začátku empirického výzkumu jsem se zabývala tím, jak dobrovolníci sami 

vnímají svou činnost. Pro ně samotné bylo vykonávání dobrovolnické činnosti 

normální. Obecně ale mladí lidé vnímají jako normální to, co dělá většina, proto 

i odpověď na tuto otázku měli respondenti tendenci vztahovat k nějaké konkrétní 

skupině lidí. Častěji bylo dobrovolnictví normální mezi přáteli respondentů, naopak 

mezi spolužáky se většinou dobrovolníci cítili se svou činností spíše výjimeční. 

Vysvětlovali to tak, že přátelství vzniká většinou mezi podobně smýšlejícími lidmi, 
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zatímco spolužáky si člověk nevybírá, proto se může jednat o lidi s odlišným způsobem 

života, a tedy i s odlišným pohledem na dobrovolnictví. 

Všichni dobrovolníci, kteří se výzkumu zúčastnili, se shodli na tom, že svou 

činností žijí a že není možné, aby někdo z jejich blízkého okolí nevěděl, že se 

dobrovolnictví věnují. Nejčastěji se respondenti setkávali s obdivem a zájmem o jejich 

činnost, kdy se jich ostatní vrstevníci na jejich činnost vyptávali, případně i projevili 

zájem se k ní přidat. Dobrovolníci popisovali ale i zkušenosti s nezájmem, nebo 

dokonce s výsměchem, který ale často zakrývá nejistotu a nevyhraněný postoj 

k dobrovolnictví ze strany vrstevníků. 

Z reakcí, které dobrovolníci vnímali spíše negativně, bylo nejčastěji zmiňováno 

nepochopení. To má původ především v nezkušenosti vrstevníků. Ten, kdo si nikdy 

dobrovolnou činnost nezkusil, v ní vidí pouze práci zadarmo. Nedovede si představit, že 

dobrovolníkům jejich činnost přináší mnoho benefitů, mezi něž patří zkušenosti, zážitky 

nebo přátelství. Respondenti se ale shodovali na tom, že se s nepochopením setkávají 

především u svých spolužáků nebo kolegů, protože mezi přáteli už takto odlišně 

smýšlející lidi vůbec nemají. 

Kromě zmapování zkušeností dobrovolníků bylo cílem empirické části výzkumu 

také vytvoření doporučení na základě analýzy fokusní skupiny a rozhovorů. Tato 

doporučení jsou uvedena v závěru práce a jsou rozdělena na ta, která jsou využitelná 

pro osvětu o dobrovolnictví a s ní související nábor nových dobrovolníků, a na další, 

které je možné využít při práci se stávajícími dobrovolníky. 

Z výzkumu prováděného v rámci této diplomové práce vyplynulo několik 

námětů na další výzkumy v této oblasti. Velmi se lišilo to, jak jednotliví respondenti 

sami vysvětlují a definují dobrovolnictví. Bylo by tedy možné zkoumat, jak vnímají 

podstatu dobrovolnictví nejen sami dobrovolníci, ale také lidé, kteří s ním nemají žádné 

zkušenosti. Za zmínku taktéž stojí odlišnost ve vnímaní dobrovolnictví jako normy nebo 

naopak jako odchylky u lidí z různých studijních oborů. Ve svém výzkumu jsem se 

setkala s tím, že lidé z přírodovědných oborů nebo studenti medicíny mají 

k dobrovolnictví mnohem pozitivnější vztah než studenti technických oborů. Z analýzy 

reakcí vrstevníků vyplynulo, že velké množství lidí vnímá dobrovolnictví jako něco 

dobrého a přínosného, ale přesto se mu věnuje poměrně malá část lidí. Bylo by tedy 

vhodné zabývat se tím, jaké jsou překážky, které mladé lidi od dobrovolnické činnosti 



79 
 

odrazují nebo které jim znemožňují se jí věnovat. Poslední námětem k dalšímu 

výzkumu je skutečnost zmíněná v závěru analýzy. Většina respondentů vztahovala 

reakce vrstevníků spíše ke konkrétním činnostem než k dobrovolnictví jako takovému. 

Otázkou však je, zda je možné tyto dvě věci od sebe oddělit, a jakou roli hraje 

v reakcích vrstevníků na konkrétní činnost absence odměny. Zdá se totiž, že u činností 

vykonávaných dobrovolně je pozornost více přitahována právě k náplni činnosti a 

hledání jejího smyslu, než u činností, kde smyslem může být právě odměna. 
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Příloha 1 

 

Scénář fokusní skupiny 

Na základě výzkumných otázek jsem sestavila tento scénář, podle kterého fokusní 

skupiny probíhala: 

Úvod 

- Představení mě (výzkumníka), představení tématu, seznámení s informovaným 

souhlasem a jeho podpis, vyplnění dotazníku s údaji o účastníkovi 

Otázky a témata 

1. Představení účastníků – jaké dobrovolnické činnosti se věnují a co je na 

dobrovolnictví baví, proč se mu věnují (tato část proběhla po kolečku, aby se 

dostalo na každého) 

2. Co je to dobrovolnictví, jak byste ho definovali? 

3. Přijde Vám, že dobrovolničit je normální? Nebo je to podle Vás něco 

speciálního, zvláštního?  

4. Kdo jsou Vaši vrstevníci? (Kolegové, kamarádi, spolužáci). 

5. Mluvíte o své dobrovolnické činnosti s Vašimi vrstevníky? Vědí, co děláte? 

Berou to, jakože je to normální? 

a. Proč ano 

b. Proč ne 

6. Co na to říkají? Jaké jsou jejich reakce? Pozitivní/negaitvní? 

a. Jak se projevují 

b. Z čeho vyplývají 

c. U koho jsou 

7. Jak na to reagujete vy, na ty negativní hlavně? 

a. Vysvětlování 

b. Obhajování 

c. Ustoupení 

8. Rozebrat nepochopení – kdy, za jakých podmínek, kdo, má to smysl vysvětlovat? 

9. Zatajili jste to třeba někdy někomu? Litovali jste někdy, že jste o dobrovolnictví 

mluvili? 
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10. Snažili jste se někoho přesvědčit, aby se k vám v dobrovolnictví přidal? 

Zakončení 

11. Každý zkusí říct nějakou věc, která mu přišla důležitá nebo mu utkvěla v paměti, 

případně něco, co nezaznělo. Poděkování. 

12. Možnost doplnit něco anonymně na papír. 
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Příloha 2 

Základní scénář rozhovoru 

Úvod 

- Představení mě (výzkumníka), představení tématu, seznámení s informovaným 

souhlasem a jeho podpis, vyplnění dotazníku s údaji o účastníkovi 

Otázky a témata 

1. Představení respondenta – jaké činnosti se věnuje, co ho na ní baví 

2. Co je to dobrovolnictví, jak bys ho definoval/a? 

3. Přijde Ti, že dobrovolničit je normální? Nebo je to podle Tebe něco speciálního, 

zvláštního?  

4. Kdo jsou Tvoji vrstevníci? (Kolegové, kamarádi, spolužáci). 

5. Mluvíš o své dobrovolnické činnosti s Tvými vrstevníky? Vědí, co děláš? Berou 

to, jakože je to normální? 

a. Proč ano 

b. Proč ne 

6. Co na to říkají? Jaké jsou jejich reakce? Pozitivní/negativní? 

a. Jak se projevují 

b. Z čeho vyplývají 

c. U koho jsou 

7. Jak na to reaguješ Ty, na ty negativní hlavně? 

a. Vysvětlování 

b. Obhajování 

c. Ustoupení 

8. Rozebrat nepochopení – kdy, za jakých podmínek, kdo, má to smysl vysvětlovat? 

9. Zatajil jsi svou činnost někdy někomu? Litoval jsi někdy, že jsi o dobrovolnictví 

mluvil? 

10. Snažil jsi se někoho přesvědčit, aby se k Tobě v dobrovolnictví přidal? 

Zakončení 

11. Zkus říct nějakou věc, která Ti přišla důležitá nebo kterou bys chtěl zdůraznit. 

12. Poděkování. 
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Příloha 3 

Informovaný souhlas 

 

Dne ……………..2020 jsem se zúčastnil/a fokusní skupiny/rozhovoru pod vedením 

Barbory Stolínové v rámci výzkumu k diplomové práci, kterou zpracovává tazatelka na 

Katedře studií občanské společnosti FHS UK pod vedením PhDr. Terezy Pospíšilové, 

PhD.  

Počítám s tím, že pro účely diplomové práce bude pořízen doslovný přepis fokusní 

skupiny/rozhovoru. Počítám s tím, že anonymizovaná verze přepisu bude využita 

v diplomové práci a případně i ve výuce, tj. že přepis rozhovoru/fokusní skupiny (celý 

nebo úryvky) budou číst studenti a vyučující, budou jej analyzovat a může být také 

vyvěšen (celý nebo úryvky) v interním studijním systému, kde si jej studenti zapsaní do 

předmětu mohou stahovat pro domácí přípravu. 

 

S výše uvedeným souhlasím: 

…………………………………………………………………………. (podpis 

účastníka a datum) 

 

Další využití přepisu rozhovoru 

Souhlasím, že přepis rozhovoru v anonymizované podobě může využít vyučující a/nebo 

studenti také při psaní odborných publikací (výzkum, odborný či popularizační článek 

nebo kniha, případně diplomová nebo disertační práce). ZAKROUŽKUJTE JEDNU 

MOŽNOST 

• Ano – vyučující 

• Ano – vyučující i studenti 

• Ne 

 

Souhlasím, že vyučující a/nebo studenti při psaní odborných publikací (výzkum, 

odborný či popularizační článek nebo kniha, případně diplomová nebo disertační práce) 
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mohou z přepisu rozhovoru citovat (bez uvedení jména účastníka). ZAKROUŽKUJTE 

JEDNU MOŽNOST 

• Ano – vyučující 

• Ano – vyučující i studenti 

• Ne 

 

Jméno účastníka: ……………………………………         Podpis účastníka: 

………………………………………………              

 

Místo a datum: ……………………………………………………………… 

 

 


