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Abstrakt  

 

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu bariér dobrovolnictví v neziskových 

organizacích působících na Praze 5 v oblasti sociálních služeb. Jedná se o 

kvalitativní výzkum, který se cíleně soustředí jak na nestátní neziskové organizace, 

tak na státní neziskové organizace, které vzájemně porovnává z hlediska jejich 

postojů k dobrovolnictví obecně i z hlediska uváděných překážek dobrovolnictví.  

Při analýze bariér dobrovolnictví je kladen důraz také na hledání „místně-

specifických“ faktorů, tj. faktorů souvisejících s městskou částí Praha 5 nebo 

s hlavním městem Prahou, které mohou ovlivňovat postoj neziskových organizací 

k dobrovolnictví.  

Na závěr jsou nastíněny způsoby překonání existujících bariér a možnosti 

rozvoje dobrovolnictví v neziskových organizacích.  

 

 

Abstract  

 

This thesis is concerned with the barriers to volunteering in nonprofit 

organizations working in Prague 5 in the field of social services. It is a qualitative 

research that specifically focuses on NGOs and also the state non-profit 

organization, which are compared in terms of their attitudes to volunteering in 

general and also in terms of perceived barriers to volunteering.  

In the analysis of barriers to volunteering is among others searched for the 

”locally-specific“ factors, i.e. factors associated with Prague 5 or capital city Prague, 

which may affect the attitudes of non-profit organizations towards volunteering.  

In conclusion, there are shown some ways to overcome existing barriers to 

volunteering and to support the development of volunteering in nonprofit 

organizations.  
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1. ÚVOD  

 

Přítomnost dobrovolníků je jedním z definičních znaků neziskových 

organizací, přesto však stále ještě mnoho organizací potenciál dobrovolníků 

nevyužívá a s dobrovolníky nespolupracuje, ačkoli možností uplatnění dobrovolníka 

v neziskové organizaci je velké množství – od podílení se na běžném chodu 

organizace až po přímou práci s klienty.  

Posláním této práce je přispět k objasnění příčin absence dobrovolníků 

v neziskových organizacích a faktorů, které vedou k tomu, že některé neziskové 

organizace dobrovolníky nevyužívají, a následně nastínit způsoby překonání 

odhalených bariér a možnosti podpory rozvoje dobrovolnictví v neziskových 

organizacích.  

 

Práce se zaměřuje na neziskové organizace působící na Praze 5 v oblasti 

sociálních služeb s cílem analyzovat existující bariéry dobrovolnictví v těchto 

organizacích. Výzkum se cíleně soustředí jak na nestátní neziskové organizace, tak 

na státní neziskové organizace, jejichž situace jsou si do jisté míry navzájem 

podobné.  

Při analýze bariér dobrovolnictví je kladen důraz mj. na hledání rozdílů 

v postojích k dobrovolnictví obecně a v pociťovaných překážkách mezi oběma typy 

organizací, dále pak na určení „místně-specifických“ faktorů, tj. faktorů 

souvisejících s městskou částí Praha 5 nebo s hlavním městem Prahou, které 

mohou ovlivňovat postoj neziskových organizací k dobrovolnictví. Aby bylo možné 

tyto faktory určit, je součástí práce také zpracování přehledu, který představuje 

Prahu 5 (resp. hl. m. Prahu) z hlediska socioekonomických faktorů. Jednotlivé cíle a 

konkrétní výzkumné otázky jsou představeny v kapitole 6.  
 

Výzkumné téma týkající se bariér dobrovolnictví v neziskových organizacích 

je poměrně neprobádaným územím. O bariérách dobrovolnictví se totiž obvykle 

hovoří ve smyslu překážek, které brání občanům věnovat se dobrovolné práci. 

Tento výzkum však zkoumanou problematiku nahlíží z perspektivy neziskových 

organizací a snaží se odhalit existující bariéry na straně samotných organizací – 

klade si tedy otázku, jaké jsou příčiny toho, že některé neziskové organizace 

s dobrovolníky nespolupracují.  
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V českém prostředí nebyla na toto téma napsána téměř žádná ucelená 

práce, pouze dílčí kapitoly v některých příručkách a knihách a dobrovolnictví. 

Výjimkou je diplomová práce Dagmar Niklové (2000), která však zkoumala bariéry 

dobrovolnictví pouze v domovech pro seniory, které jsou státními organizacemi. Ani 

rešerše zahraniční literatury neodhalily v podstatě žádné publikace na toto téma, 

přestože dobrovolnictví je častým předmětem zkoumání.  

I tato diplomová práce vzniká v souvislosti s mezinárodním výzkumem 

dobrovolnictví „The Patterns and Values of Volunteering in the Czech and 

Norwegian Society“ (Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti“), 

který realizuje Národní dobrovolnické centrum Hestia ve spolupráci s Univerzitou 

Karlovou, Nadací rozvoje občanské společnosti a norským partnerem.  
 

Diplomová práce je členěna na dvě základní části, přičemž první část je spíše 

teoreticky zaměřená, zatímco druhá část je již výsledkem vlastního empirického 

šetření.  

První kapitola je kapitola úvodní. Druhá kapitola pojednává o občanském 

sektoru obecně a představuje státní a nestátní neziskové organizace. Třetí kapitola 

se věnuje dobrovolnictví a rozebírá mj. motivace dobrovolníků, význam 

dobrovolnictví pro neziskové organice či potenciální bariéry dobrovolnictví. Ve čtvrté 

kapitole je stručně nastíněna oblast sociálních služeb a možnosti uplatnění 

dobrovolníků v sociální oblasti, v níž dobrovolníci tradičně působí nejčastěji. Pátá 

kapitola nakonec představuje Prahu 5 z hlediska socioekonomických faktorů.  

Druhá část práce obsahuje kapitolu o metodologii výzkumu (6. kapitola), 

která se zabývá výběrem vzorku, výzkumným designem práce, metodami sběru a 

analýzy dat atd. V úvodu je potřeba říci, že tato práce je kvalitativním výzkumem, 

který se do jisté míry blíží designu zakotvené teorie. V následující kapitole č. 7 jsou 

představeny neziskové organizace působící na Praze 5 v oblasti sociálních služeb, 

přičemž jsou kvantitativně zhodnoceny údaje o těchto organizacích z hlediska 

zkoumané problematiky. Osmá kapitola zahrnuje přehled zkoumaných organizací a 

relevantní informace o nich. Devátá kapitola obsahuje analýzu získaných dat a 

shrnuje dílčí závěry. V závěru jsou mj. zodpovězeny výzkumné otázky a nastíněny 

možnosti odstranění zjištěných bariér a rozvoje dobrovolnictví v neziskových 

organizacích.  
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I. ČÁST 
 

 

 

 

 



2. OBČANSKÝ SEKTOR  

 
2.1. Definice pojmu  

Občanský sektor je jedním ze tří sektorů národního hospodářství. Prvním 

sektorem je sektor státní či veřejný a zahrnuje péči o věci veřejné a blaho 

společnosti a má ve své kompetenci oblasti spojené s chodem společnosti 

(doprava, bezpečnost, právo, soudnictví aj.) a oblasti týkající se rozvoje člověka 

(zdravotnictví, kultura ad.).  

Druhým sektorem je trh neboli sektor komerční/ziskový, který zahrnuje 

soukromoprávní ekonomické subjekty orientované v první řadě na zisk.  

Třetím sektorem pak je sektor občanský neboli sektor neziskových 

organizací, který podle některých širších definic zahrnuje neziskové organizace jak 

nestátní, tak i státní povahy (tj. odbory, politické strany a hnutí, zájmová sdružení 

právnických osob, družstva a nepodnikatelské obchodní společnosti, jsou-li zřízeny 

za jiným účelem než podnikáním, příspěvkové a rozpočtové organizace atd.). Někdy 

je však občanský sektor zúžen výhradně na neziskové organizace nestátního 

charakteru, tj. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační 

fondy a církevní právnické osoby (Malina a kol., 2009).  

I v jednotlivých zemích existuje značně různorodé pojmosloví o tomto 

sektoru, který bývá označován podle toho, na který jeho aspekt je kladen větší 

důraz: např. civic sector/ občanský sektor, third sector/ třetí sektor, non-profit 

sector/ neziskový sektor, voluntary sector/ dobrovolný sektor, social economy/ 

sociální ekonomika, non-state organizations/ nevládní organizace apod. (Potůček, 

2005).  

 

Neziskové organizace se počátkem devadesátých let ve střední a východní 

Evropě rozrostly a vykvetly v každém rezortu – ve zdravotnictví, v oblasti sociálních 

služeb, v kultuře, ochraně životního prostředí, lidských právech a mnoha dalších a 

podporují tak „stále více a více pulsující občanskou společnost“ (Ochman, Jordan, 

1997:3).  

Občanskou společnost lze definovat jako oblast „institucí, organizací a 

jedinců v prostoru mezi rodinou, státem a trhem, v prostoru, ve kterém se lidé 

mohou dobrovolně sdružovat s cílem prosadit společné zájmy“ (Dohnalová, Malina, 
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2006:475). Občanský sektor vyrůstá právě z podhoubí občanské společnosti 

(Duben, 2001).  

Mezi organizace občanské společnosti patří rozsáhlé spektrum institucí, které 

vznikají a existují na základě společně sdílených hodnot, zájmů či potřeb. Jedná se 

o organizace kulturní, sportovní, vzdělávací, náboženské a duchovní, odbory, 

hospodářské komory, humanitární organizace, ženské organizace, studentské a 

rodičovské organizace, etnické, národnostní a krajanské organizace, zařízení 

sociální péče, politická hnutí, zájmové spolky jako filatelisté, včelaři, myslivci, 

rybáři, zahrádkáři, hasiči a mnoho dalších (Vajdová, 2005:24).  

Na rozdíl od širokých definic občanské společnosti se však v České republice 

více ujala užší definice „nestátní neziskové organizace“, která zahrnuje pouze ty 

organizace, které mají právní formu občanského sdružení, nadace či nadačního 

fondu, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby (Vajdová, 2005).  

 

Neziskové organizace jsou obecně zaměřeny na poskytování určitých služeb 

nebo zboží, a to bez ohledu na ekonomický zisk, protože jejich fungování spočívá 

na principu neziskovosti, přesněji na principu nerozdělování zisku. Tyto organizace 

sice mohou do určité míry vytvářet zisk, ten ovšem nesmí být použit ve prospěch 

zakladatelů, členů, zaměstnanců nebo členů orgánů, ale musí být reinvestován zpět 

do činnosti organizace a použit ve prospěch rozvoje organizace a poskytovaných 

služeb (Dohnalová, Malina, 2006).  

Hlavním úkolem a cílem neziskových organizací tedy není vytváření zisku (v 

důsledku čehož musí tyto organizace získávat finanční zdroje z dotací, darů, 

členských příspěvků apod.), nýbrž plnění konkrétního poslání, které se nejčastěji 

pohybuje v oblasti sociálních a zdravotnických služeb, ochrany životního prostředí a 

kulturního dědictví, sportu a volnočasových aktivit atp. – neziskové organizace 

působí téměř ve všech oblastech lidské činnosti (Vajdová, 2004).  

 

V České republice se neziskový sektor atypicky dělí na státní neziskový 

sektor, který je pozůstatkem komunistického režimu, a nestátní neziskový sektor, 

který zahrnuje organizace od státu oddělené. Vzhledem k tomu, že cílem této práce 

je mj. postihnout rozdíl mezi oběma typy organizací v postojích k dobrovolnictví, 

budou níže obě kategorie stručně představeny.  
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2.2. Nestátní neziskové organizace  

Pojem nestátní neziskové organizace, v tomto textu také nahrazován 

pojmem organizace občanského sektoru (v užším smyslu), zahrnuje širokou škálu 

nejrozmanitějších organizačních forem, institucí a činností nestátního, avšak 

neziskového charakteru (Dohnalová, Malina, 2006).  

Organizace občanského sektoru se často vyskytují a působí zároveň s 

institucemi veřejnoprávními a doplňují a rozšiřují jejich činnost, a to zejména v 

oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče či kultury (Malina a kol., 2009).  

Organizace občanského sektoru se dělí na organizace veřejně prospěšné, 

které se orientují na obecný prospěch a jsou otevřeny všem, kteří danou službu 

potřebují, a na organizace vzájemně prospěšné, které vznikají zpravidla na základě 

podobných zájmů a aktivit, způsobu životu, profese či věku, a slouží ku prospěchu 

vlastních členů a k uspokojování sdílených zájmů a potřeb (Potůček, 2005).  

Obecně je cílem všech organizací, které mají veřejně prospěšný charakter, 

„úsilí o změnu chování a jednání člověka včetně zlepšení kvality jeho života i změnu 

celé společnosti“ (Duben, 1996:127). Většina organizací občanského sektoru se 

tudíž neomezuje jen na poskytování příslušných služeb, ale usiluje o to, „aby 

konečný uživatel těchto služeb nebyl pouhým uživatelem, ale aktivním 

spolupracovníkem, což je podstatný rozdíl ve srovnání s komerční podnikatelskou 

organizací“ (Duben, 1996:131).  

Organizace občanského sektoru hrají klíčovou roli ve společnosti zejména 

také jako subjekty, které formulují názory, požadavky a přání obyvatel a 

transformují je do politických požadavků a konkrétních činů a fungují tedy jako 

jakýsi „nárazník“ vůči státu a jeho orgánům i vůči trhu a jeho mechanismu, který 

chrání jednotlivce i skupiny obyvatelstva před porušováním základních lidských práv 

ze strany státu, čímž plní ochranářskou funkci (Duben, 1996).  

Co se týče vztahu organizací občanského sektoru a státu, tak je třeba 

zdůraznit, že tyto organizace nemohou převzít odpovědnost státu za poskytování 

určitých nezbytných služeb občanům, zejména těch, které se týkají zdravotnictví, 

oblasti bydlení, sociální péče, vzdělávání apod. Mohou však dobře působit v roli 

prostředníků, kteří vládám ukazují a pomáhají hledat optimální řešení různých 

problémů (Duben, 2001). Jako všeobecný důvod pro vznik organizací občanského 
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sektoru se často uvádí právě skutečnost, že poskytování určitých služeb státem ani 

trhem není co do jejich rozsahu, kvality a flexibility uspokojivé (Potůček, 2005).  

Základní charakteristiky a vlastnosti organizací občanského sektoru 

zobrazuje následující tabulka č. 1. shrnující americkou strukturálně-operacionální 

definici (Salamon a kol., 2003), která hovoří o tom, že občanský sektor tvoří 

instituce, které splňují příslušné znaky.  
 

Tab. 1.: Strukturálně-operacionální definice  

Organizovanost: organizace se vyznačují alespoň minimální mírou 

institucionalizace svého fungování. Může se jednat např. o formální zakládací 

dokumenty, stanovenou organizační strukturu a náplň činnosti, určená pravidla 

jednání či vnitřní předpisy, pravidelné schůze atd. Z tohoto důvodu se 

k organizacím občanského sektoru neřadí neformální dočasná ad hoc shromáždění.  

Soukromoprávní povaha: organizace občanského sektoru existují odděleně od 

státního aparátu, mohou však usilovat o uplatnění určitého vlivu na formování 

veřejné správy a mohou být i finančně podporovány státem a jeho orgány (a 

mnohdy jsou pro ně státní dotace nepostradatelným zdrojem finančních 

prostředků), ale právně a organizačně jsou na státním aparátu vždy nezávislé.  

Nerozdělování zisku: veškeré zisky musí být reinvestovány zpět do činnosti 

organizace a použity na uskutečňování cílů a poslání organizace. Zisk tedy nesmí 

být rozdělen mezi zakladatele, členy, zaměstnance či členy orgánů. Tento 

požadavek je v českém právním řádu zohledněn definicí organizací založených za 

jiným účelem, než je podnikání.  

Samospráva: organizace jsou samosprávné a autonomní subjekty, které jsou 

schopné samostatně řídit svou činnost, disponují vlastní vnitřní strukturou, interními 

pravidly řízení a mají pravomoc stanovit si řídící a kontrolní orgány a jejich 

kompetence. Stát a jeho orgány do činnosti a struktury organizace nezasahují, 

resp. zasahují jen omezeně v rámci zákona.  

Dobrovolnost: dobrovolností se myslí „s účastí dobrovolníků“, tedy přítomnost 

nějakého dobrovolného prvku v organizaci (alespoň dobrovolná správní rada) nebo 

přímo zapojení dobrovolníků do činnosti organizace. Jednotlivé organizace se liší v 

intenzitě a formě tohoto dobrovolného prvku.  

Zdroj: Salamon a kol. (2003), Vajdová (2004), Potůček (2005).  
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Jak již bylo řečeno výše, nestátní neziskové organizace jsou v České 

republice pojímány ve své užší definici, která je vymezuje na základě právní formy. 

Jedná se tedy o formu občanského sdružení, nadace a nadačního fondu, obecně 

prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Blíže jsou jednotlivé typy 

organizací stručně představeny níže v kapitolách 2.2.1 až 2.2.4.  

 

2.2.1. Občanské sdružení:  

Občanská sdružení představují nejčastější typ právní formy nestátní 

neziskové organizace. V březnu 2010 (Statistika, 2010) bylo u Ministerstva vnitra 

ČR registrováno téměř 70 000 občanských sdružení. Zákon o sdružování občanů 

(Zákon 38/1990, §1, 2) uvádí, že občané mají právo svobodně se sdružovat a 

zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby, odborové organizace a další 

sdružení.  

Jedná se o svobodné sdružování osob za určitým účelem, k jehož naplnění 

je užitečné spojit úsilí, činnost a případně i majetek. Lidé se mohou sdružovat i 

čistě neformálně anebo mohou založit občanské sdružení, které je právnickou 

osobou. Občanská sdružení mívají mnohdy vzájemně prospěšný charakter, často se 

však zaměřují i na poskytování služeb veřejnosti, např. poskytují sociální služby, 

volnočasové aktivity apod.  

Občanská sdružení mohou získávat finanční prostředky nezbytné k pokrytí 

nákladů a zajištění svého poslání z více zdrojů, např. z členských příspěvků, 

poplatků za služby poskytované klientům, z prodeje vlastních výrobků, pronájmu 

nemovitostí, úroků, darů, ale mohou se i ucházet o veřejné dotace.  
 

2.2.2. Nadace a nadační fond:  

Nadace a nadační fond jsou právnickými osobami, které zákon (Zákon 

227/1997, §1) vymezuje jako účelová sdružení majetku, nikoli osob, přičemž tento 

majetek je určen pro dosahování obecně prospěšných cílů, jako je např. rozvoj 

duchovních hodnot, ochrana lidských práv, ochrana přírodního prostředí, kulturních 

památek, rozvoj vědy, vzdělávání, sportu atd.  

Účelové sdružení majetku může mít dvě formy, které daný obecně 

prospěšný účel naplňují rozdílným způsobem. Zatímco nadace je zakládána 

s dlouhodobou perspektivou, takže k dosahování účelu může používat pouze 

výnosy z nadačního jmění (které nesmí nikdy klesnout pod 500 tisíc Kč) a ostatní 
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majetek nadace, nadační fond může být založen např. i k podpoře časově 

omezeného projektu a smí pro to použít všechen svůj majetek (jehož minimální 

výše není stanovena) (Zákon 227/1997, §2).  

Příspěvky od nadací na podporu obecně prospěšné činnosti mohou mít buď 

formu peněžní nebo věcnou a podpora může směřovat k fyzickým nebo právnickým 

osobám (např. občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem apod.). 

Zdroje pro svoji činnost nadace a nadační fondy získávají z darů fyzických i 

právnických osob, z pronájmu nemovitostí, z výnosů z nadačního jmění a ostatního 

majetku, z veřejných sbírek, nebo mohou být také podporovány státem (např. 

prostřednictvím Nadačního investičního fondu).  

V březnu 2010 bylo v České republice registrováno celkem 439 nadací a 1 

181 nadačních fondů (Statistika, 2010).  

 

2.2.3. Obecně prospěšná společnost:  

Tento typ právnické osoby, který je upraven zákonem č. 248/1995, o 

obecně prospěšných společnostech, poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby 

za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Zákon přitom 

neurčuje, o jaký druh služeb se jedná (Zákon 248/1995, §1).  

Obecně prospěšné společnosti působí hlavně v oblastech, ve kterých se 

soukromým firmám nevyplatí podnikat, tj. v oblasti školství, kultury, sportu, 

volného času, zdravotnictví, sociálních služeb atd. V březnu roku 2010 bylo 

v rejstříku obecně prospěšných společností zapsáno 1 860 subjektů (Statistika, 

2010).  

Obecně prospěšné společnosti mohou být financovány z více zdrojů, např. 

z darů, poplatků za služby, veřejných dotací apod.  
 

2.2.4. Církevní právnické osoby:  

Církev a náboženská společnost je zákonem (Zákon 308/1991, §3) 

definována jako dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, 

vnitřními předpisy a náboženskými obřady a projevy víry, které je založeno za 

účelem vyznávání náboženské víry, shromažďování, bohoslužby a vyučování.  

Církve a náboženské společnosti mohou zakládat tzv. evidované právnické 

osoby, tj. jednak řeholní a jiné církevní instituce a jednak účelová zařízení, která 
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slouží k účelu poskytování sociálních nebo zdravotnických služeb, působící jako 

charita nebo diakonie (Zákon 308/1991, hlava IV.).  

Důvodem, proč se církevní účelová zařízení řadí do občanského sektoru je 

skutečnost, že kromě religiózní a duchovní činnosti se věnují také práci charitativní, 

humanitární a vzdělávací. Dále pak skutečnost, že se vyznačují vysokou mírou 

dobrovolnické práce, poskytují sociální pomoc, zaměřují se na obecný prospěch a 

případný zisk nerozdělují mezi své členy či zakladatele, stejně jako všechny ostatní 

druhy organizací občanského sektoru (Dohnalová, Malina, 2006).  

V České republice v současné době působí 31 církví a náboženských 

společností (Rejstřík církví), které jsou registrovány u MK ČR, a přes 4 300 

evidovaných právnických osob (Statistika, 2010).  

 

2.3. Státní neziskové organizace  

V České republice existuje vedle nestátního neziskového sektoru také státní 

neziskový sektor se svými rozpočtovými organizacemi (dnes organizačními 

složkami) a příspěvkovými organizacemi, které jsou pozůstatkem komunistického 

způsobu řešení společenských problémů a jsou aktivní zejména v oblasti školství, 

zdravotnictví a sociální péče a dodnes jsou ve zmíněných oblastech dominantními 

poskytovateli služeb (Potůček, 2005).  

Situace těchto organizací je do značné míry podobná situaci nestátních 

neziskových organizací, hlavně co se týče oblastí působení, cílových skupin, 

upřednostňování veřejného zájmu, neziskového charakteru apod. Liší se však 

jedním důležitým znakem, a sice svým napojením a právní a organizační závislostí 

na státním aparátu, resp. na svém zřizovateli, jímž je veřejnoprávní subjekt (tj. 

stát, kraj, obec, městská část apod.). Tyto organizace tedy nejsou samosprávné, 

protože zřizovatel má právo zasahovat do jejich činnosti, ustavovat orgány, 

schvalovat rozpočet, rozhodovat o jejich aktivitách a organizační struktuře a o řadě 

dalších záležitostí (Zákon 250/2000 Sb., část čtvrtá).  

S úzkým napojením na zřizovatele souvisí i výhodnější postavení těchto 

organizací při financování své činnosti a provozu, protože na rozdíl od nestátních 

neziskových organizací mají každoročně zaručený příspěvek z rozpočtu svého 

zřizovatele (Potůček, 2005).  
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2.3.1. Organizační složky:  

Organizační složky státu, obcí a krajů (bývalé rozpočtové organizace) nemají 

právní subjektivitu, takže vystupují jménem svého zřizovatele. Obvykle se jedná o 

orgány veřejné správy, různé úřady, ministerstva apod. Forma organizační složky 

se využívá spíše v případech, kdy jde o činnost nenáročnou na personál, prostory a 

vybavení (Matoušek a kol., 2007).  

Organizační složky jsou přímo napojeny na rozpočet svého zřizovatele tak, 

že výdaje, resp. příjmy organizační složky, jsou výdaji, resp. příjmy zřizovatele. 

Zřizovatel financuje organizační složky v plné míře, přičemž nevyčerpané 

prostředky jsou složky povinny vrátit a případné zisky z vlastních aktivit či darů 

musí taktéž odvést do rozpočtu zřizovatele (Potůček, 2005).  
 

2.3.2. Příspěvkové organizace:  

Příspěvková organizace je veřejnoprávní právnickou osobou s právní 

subjektivitou, zřizovaná orgánem státní správy či samosprávy za účelem plnění 

úkolů, které jí zřizovatel uloží. Zpravidla se jedná o činnosti neziskové, které jsou ve 

veřejném zájmu, může ovšem vykonávat i činnost doplňkovou, která může 

generovat zisk (Malina a kol., 2009).  

Příspěvková organizace není zřizovatelem financována v plné míře, ale má 

nárok na poskytnutí příspěvku na svou činnost, jehož výši zřizovatel určí. Zbylé 

náklady musí pokrýt prostředky z jiných zdrojů (např. dary, dotace, příjem z vlastní 

činnosti atd.). Zisk organizace může být odčerpán do rozpočtu zřizovatele nebo 

ponechán v rezervním fondu organizace (Zákon 250/2000 Sb., část čtvrtá). Díky 

tomu všemu mají příspěvkové organizace na rozdíl od nestátních neziskových 

organizací do jisté míry zaručenu existenční jistotu.  

Právě příspěvkové organizace se obvykle orientují na poskytování služeb 

v oblasti vzdělávání, kultury, zdravotnictví a sociální péče, čímž se dostávají do 

pozice konkurentů nestátních neziskových organizací jak na poli poskytování 

služeb, tak také při rozdělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů a fondů 

Evropské unie (Potůček, 2005).  
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2.4. Dobrovolnictví jako součást neziskových organizací  

Neziskové organizace využívají kromě placených zaměstnanců ve velké míře 

i práci a potenciál dobrovolníků. Právě dobrovolnost a společný zájem vykonávat 

veřejně prospěšnou aktivitu jsou charakteristickými rysy organizací občanského 

sektoru. Dobrovolné příspěvky občanů jsou velmi významné, ať už ve formě 

materiálních darů a podpor či v podobě neplacené práce a entuziasmu (Duben, 

1996).  

Dobrovolná práce a schopnosti a zkušenosti dobrovolníků představují pro 

neziskové organizace významný lidský zdroj, který má pro organizaci i určitý přínos 

ekonomický. K přínosům a významu dobrovolníků pro organizaci podrobněji viz 

kapitola 3.7.  

Nejčastěji dobrovolníci působí v občanských sdruženích, účelových zařízeních 

církví a v obecně prospěšných společnostech. Řada českých nadací a nadačních 

fondů  rovněž využívá dobrovolníky, kteří se zde podílejí na správě a rozdělování 

finančních prostředků. V posledních letech dobrovolníci pronikají i do státních 

neziskových organizací – do škol, nemocnic, domovů pro seniory a dalších tzv. 

kamenných organizací zřizovaných a spravovaných státem (Tošner, Sozanská, 

2006).  

 

I jedna z nejpoužívanějších definic neziskových organizací, tzv. strukturálně-

operacionální definice (Salamon a kol., 2003), která vyjmenovává pět základních 

charakteristických znaků těchto organizací (viz výše), považuje za neodmyslitelný 

znak neziskových organizací právě dobrovolnost.  

Dobrovolností se myslí „s účastí dobrovolníků“, tedy přítomnost nějakého 

dobrovolného prvku v organizaci, ať už formou zapojení dobrovolníků do 

konkrétních aktivit a činnosti organizace nebo účasti dobrovolníků ve vedení 

organizace v podobě dobrovolné správní rady apod. Jednotlivé organizace se 

samozřejmě liší v intenzitě a formě tohoto dobrovolného prvku, nicméně jedná se o 

jeden z klíčových znaků neziskových organizací (Vajdová, 2004; Potůček, 2005).  

V perspektivě strukturálně-operacionální definice, která zdůrazňuje účast 

dobrovolníků v organizaci, se jeví jako velmi zajímavé právě ty neziskové 

organizace, které potenciál dobrovolníků, ať už z jakýchkoli důvodů, nevyužívají a 

dobrovolníky do své činnosti nezapojují. Tento směr uvažování je hnacím motorem 
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tohoto výzkumu, jehož cílem je v první řadě odhalení a analýza existujících bariér 

dobrovolnictví v neziskových organizacích.  



3. DOBROVOLNICTVÍ  

 

3.1. Definice pojmu  

Pro definování pojmu dobrovolnictví jsou klíčová tato kritéria: „neplacená, 

vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých“ (Ochman, Jordan, 

1997:5). Dobrovolník může pomáhat buď konkrétnímu člověku nebo skupině lidí 

nebo se může zapojit do činnosti organizace, která pomoc potřebným poskytuje, ať 

už jde o organizaci zaměřenou sociálně, zdravotně, kulturně či ekologicky 

(Novotný, Stará, 2002).  

Dobrovolnictví zaujímá široké spektrum činností a aktivit napříč celým 

neziskovým sektorem, přičemž nabývá různých podob a forem (od jednorázových 

akcí přes dobrovolnou službu v zahraničí až po dlouhodobé dobrovolnické 

programy) a liší se strukturou dobrovolníků (od mládeže přes pracující až po 

seniory). Mezi typické oblasti a organizace, kde se dobrovolníci často uplatňují, 

patří ekologie a ochrana životního prostředí, ochrana lidských práv a humanitární 

organizace, sociální a zdravotní oblast, kultura a ochrana památek a další (Hladká, 

2008).  

 

Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje 

svůj čas, energii a dovednosti ve prospěch druhých lidí nebo společnosti (Tošner, 

Sozanská, 2006). „Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. 

Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje 

dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a 

obohacením v mezilidských vztazích.“ (Tošner, Sozanská, 2006:18). Spolu 

s dárcovstvím spadá dobrovolnictví pod pojem dobročinnosti, která je jednou 

z občanských ctností a své kořeny má v křesťanské morálce (Tošner, Sozanská, 

2006).  

V lidské společnosti není dobrovolnictví novým fenoménem, naopak – 

solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ společnosti. Novým jevem však jsou 

organizace a jednotlivci, kteří se dobrovolnictvím zabývají profesionálně. Pro to, aby 

byla dobrovolná pomoc účinná a efektivní, je totiž potřeba její profesionální vedení 

a organizování (Tošner, Sozanská, 2006). Za tímto účelem vznikají dobrovolnická 

centra, která propagují a podporují dobrovolnictví, pořádají vzdělávací semináře pro 
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neziskové organizace, zprostředkovávají kontakt mezi potencionálními dobrovolníky 

a organizacemi, které mají o spolupráci s dobrovolníky zájem atd.  

 

Lze rozlišovat dobrovolnictví vzájemně prospěšné, které zahrnuje 

sousedskou výpomoc či pomoc rodině a přátelům (zkráceně občanská výpomoc) 

nebo dobrovolnou činnost v rámci komunity – např. okolo fary, sportovního klubu 

apod. (Tošner, Sozanská, 2006). Tato forma dobrovolnictví však kvůli implicitnímu 

předpokladu vzájemnosti či reciprocity, nemůže být považována za dobrovolnictví 

v pravém slova smyslu. Dalším druhem dobrovolnictví je dobrovolnictví veřejně 

prospěšné, které je právě tím typem dobrovolnictví, které probíhá v kontextu 

neziskových organizací nebo je organizováno dobrovolnickými centry (Tošner, 

Sozanská, 2006).  

Dobrovolnictví realizované v rámci neziskových organizací má řadu 

podobných znaků jako občanská dobrovolná výpomoc, liší se však jednou zásadní 

věcí, a sice, že role dobrovolníka je vymezena tak, aby se na ni příjemce pomoci 

mohl v dohodnutém rámci spolehnout – dobrovolník je spolehlivým pomocníkem, 

na kterého lze mít podobné nároky jako na placené zaměstnance (Tošner, 

Sozanská, 2006).  

V praxi se ovšem všechny typy dobrovolnictví mísí a není snadné a mnohdy 

ani podstatné odlišit, o který typ se jedná. Příkladem mohou být zájmová občanská 

sdružení, která vykonávají i činnosti veřejně prospěšné (úklid okolí, pomoc 

seniorům) (Tošner, Sozanská, 2006).  

K terminologii dobrovolnictví Tošner a Sozanská (2006:37) konstatují, že ve 

slovnících jsou pojmy jako „dobrovolnictví“ nebo „dobrovolnický“ obvykle vzácností 

a navrhují rozlišovat „dobrovolnickou“ činnost jako aktivity spojené s organizací 

dobrovolnictví, kdežto „dobrovolnou“ činnost či službu jako samotný výkon 

dobrovolné pomoci. Z toho vyplývá, že za dobrovolnické organizace lze považovat 

ty, které se zabývají organizací dobrovolné pomoci (jako např. dobrovolnická 

centra), zatímco dobrovolnými organizacemi jsou takové, jejichž činnost je 

postavena na dobrovolné práci. V praxi se ovšem striktní rozdělení stírá, protože i 

např. dobrovolnická centra mohou využívat dobrovolníky pro sebe jako dobrovolné 

organizace a naopak mnohé dobrovolné organizace se starají o koordinaci a 

organizaci svých dobrovolnických programů samy.  
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3.2. Tradice dobrovolnictví  

Evropská tradice dobrovolnictví se odvíjí od práce církevních charitativních 

organizací a rozmachu spolkového života zejména v 19. století. V českých zemích 

probíhal rozkvět spolkové činnosti hlavně v souvislosti s národním obrozením a 

snahou o „probuzení“ české společnosti, pro kterou byla spolková činnost do jisté 

míry náhradou za přirozenější společenské aktivity v rámci chybějícího státu. 

V devadesátých letech 19. století existovalo v českých zemích dokonce více než 

deset tisíc spolků, které zároveň představovaly platformu soutěžení obou zemských 

etnik (Müller, 2003). Jednalo se v první řadě o vlastenecké spolky na podporu 

umění, vědy a vzdělanosti, kultury, tělovýchovy, hospodářství apod., z nichž 

některé přetrvaly dodnes (např. Hlávkova nadace, TJ Sokol, spolek Mánes) 

(Tošner, Sozanská, 2006).  

Po vzniku samostatného Československa se dobročinné aktivity ještě více 

rozvinuly a obsáhly širokou škálu organizačních forem – od soukromých, přes 

náboženské až po obecní. Vývoj spolkové činnosti byl však přerušen obdobím první 

a druhé světové války a následujícími totalitními režimy, které všechny formy 

nezávislých organizací systematicky ničily nebo podřizovaly politickému vedení a 

přísné kontrole. Ačkoli dobrovolná práce za socialismu existovala, byla vnímána 

spíše jako práce pro režim než pro příslušné organizace, které byly do různé míry 

zpolitizovány, což obraz dobrovolnictví značně zdeformovalo (Tošner, Sozanská, 

2006).  

Obnova skutečného občanského života nastala opět po roce 1989, kdy se 

obnovily některé spolky potlačované minulým režimem a začaly vznikat tisíce 

nových organizací občanského sektoru, které čerpaly zdroje své činnosti mnohdy 

výhradně z lidského nadšení a pomoci dobrovolníků (Tošner, Sozanská, 2006).  
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3.3. Dobrovolníci a jejich motivace  

Jak již bylo řečeno výše, dobrovolník je každý, kdo ze své vlastní vůle, ve 

svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch 

druhých (Novotný, Stará, 2002). Dobrovolnictví je pro občany cesta k zapojení se 

do společnosti a k přispívání ke změnám způsobu života. O dobrovolnou práci se 

zajímají jak důchodci a starší občané, kteří již nevyužívají své znalosti a zkušenosti, 

tak pracující lidé, kteří chtějí dělat pro společnost více nebo které jejich zaměstnání 

nedokáže plně uspokojit, tak také studenti a mladí lidé na počátku své pracovní 

dráhy. Jako dobrovolník se může uplatnit téměř každý člověk, i lidé s fyzickým 

handicapem mohou významně přispívat. Pro organizaci je přínosem mít 

dobrovolníky různých věkových skupin, profesí a dovedností, protože každý může 

do organizace vnést něco ze své jedinečnosti a individuálních schopností a vhodně 

tak doplnit práci a znalosti zaměstnanců (Ochman, Jordan, 1997).  

Ochman a Jordan (1997) připomínají, že dobrovolník nemusí být nezbytně 

laik pracující neprofesionálně, jak se mnoho lidí mylně domnívá. Dobrovolníci 

mohou vykonávat každý druh práce, tedy nejen úkoly jednoduché a nevyžadující 

profesionální schopnosti, ale také činnosti odborné – dobrovolníkem může být např. 

učitel, právník, počítačový odborník atd., který své profesionální dovednosti zdarma 

poskytuje ve prospěch neziskové organizace nebo konkrétní osoby. V některých 

případech dobrovolník může/je povinen absolvovat speciální školení, aby mohl 

vykonávat určité odborné úkoly.  

 

Skutečnost, zda se člověk zapojí do dobrovolné činnosti pro neziskovou 

organizaci nebo v rámci místní komunity či obce, souvisí s několika hlavními 

faktory: mírou vzdělání, výší příjmů, zaměstnaností a obecně socioekonomickým 

statusem člověka, dále pak s věkem, pohlavím, vírou a dalšími demografickými 

koreláty (Wilson, 2000; STEM, 2004).  

Z reprezentativního šetření uskutečněného v roce 2004 (STEM, 2004) 

vyplynulo, že v České republice se dobrovolnictví věnují častěji spíše ženy než muži, 

spíše věřící než ateisté a spíše lidé s průměrnými až vyššími příjmy a lidé z vyšší 

střední třídy než lidé patřící do dolní společenské vrstvy.  

Tyto údaje o dobrovolnictví v České republice jsou do značné míry shodné 

s daty z průzkumu dobrovolnictví v USA. Např. Wilson (2000) uvádí, že vzdělání je 
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nejpevnějším predikátorem dobrovolnictví – vzdělání posiluje dobrovolnictví, 

protože zvyšuje povědomí o problémech, podněcuje empatii a dodává sebedůvěru. 

Vzdělaní lidé také bývají často součástí více organizací.  

Volný čas hraje dle výzkumů velkou roli zejm. u zaměstnaných lidí, protože 

dobrovolnictví se více věnují lidé pracující na částečný úvazek než lidé s plným 

úvazkem. Naproti tomu však nejnižší míry dobrovolnictví vykazují lidé nezapojení 

do pracovního procesu vůbec, tj. lidé nezaměstnaní a ženy v domácnosti. Z tohoto 

faktu vyplývá, že práce je formou sociální integrace, která podporuje dobrovolnictví 

(mj. tím, že zvyšuje sebevědomí a zlepšuje dovednosti, které lze využít 

při dobrovolné činnosti), přičemž pozitivní efekt zaměstnanosti na dobrovolnictví je 

silnější u žen než u mužů (Wilson, 2000).  

Co se týče věku dobrovolníků, lze konstatovat, že míra dobrovolnictví má 

tendenci klesat s přechodem z dospívání do rané dospělosti, ovšem svého vrcholu 

dosahuje ve středním věku. Bylo by možné předpokládat zvýšení míry 

dobrovolnictví v důchodovém věku, kdy je k dispozici více volného času, avšak 

četné studie ukazují, že odchod do důchodu ve skutečnosti netáhne lidi 

k dobrovolné práci, pouze zvyšuje počet hodin strávených dobrovolnictvím u těch, 

kteří se dobrovolnictví věnovali již předtím (Wilson, 2000).  

V USA je u žen mírně vyšší pravděpodobnost dobrovolnictví než u mužů, 

zatímco v Evropě se v některých zemích ženy věnují dobrovolnictví méně než muži 

a v jiných více, přičemž není jasné, proč tyto rozdíly v jednotlivých zemích existují. 

Vliv pohlaví na dobrovolnictví se však určitě liší v závislosti na etapě životního 

cyklu: mezi mladšími lidmi je více dobrovolníků-žen, mezi staršími lidmi je tomu 

naopak (Wilson, 2000).  

Mezi dobrovolníky převažují dle zmíněného výzkumu v České republice 

(STEM, 2004) spíše obyvatelé venkova než velkých měst. K tomuto Wilson (2000) 

namítá, že ačkoli se obecně míní, že města jsou méně vhodná pro dobrovolnictví, 

výsledky průzkumů v USA to nepotvrzují. Místo bydliště by ale mohlo ovlivňovat 

spíše důvody k dobrovolnictví – vzájemnost a reciprocita vs. rozvoj sebe sama 

(Wilson, 2000).  

Na dobrovolné činnosti pro neziskovou organizaci se v České republice podle 

výzkumu v roce 2004 podílela třetina respondentů, 16% obyvatel dokonce 

dobrovolně pracovalo pro dvě a více organizací, přičemž nejčastěji vykonávali 
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dobrovolnou činnost ve sportovních organizacích, sborech dobrovolných hasičů, 

náboženských a duchovních organizacích, organizacích zahrádkářů či rybářů a 

studentských a rodičovských organizacích. Převážná většina dobrovolných aktivit 

byla směřována k lokálním organizacím (82%), výrazně méně pak k organizacím 

krajským, celostátním a mezinárodním (STEM, 2004).  

 

Motivace lidí k dobrovolné práci jsou různorodé, nejčastěji však převažuje 

pocit smysluplné práce (95%), posilování sebevědomí (77%) a vyplnění volného 

času (71%) (Frič a kol., 2001). Ochman a Jordan (1997) doplňují další motivace 

dobrovolníků, jako např. snaha pomoci lidem v nouzi, získání nových dovedností 

nebo touha poznat nové lidi. Pro osoby, které nenaplňuje jejich zaměstnání zcela, 

může být dobrovolnická činnost dobrou změnou, která umožní oprostit se od 

každodenní rutinní práce. Dobrovolnictví navíc uspokojuje potřebu kontaktu 

s jinými lidmi, sounáležitosti a seberealizace. Dobrovolná práce dává každému 

člověku možnost nalézt svoje místo bez ohledu na nabízené peníze. Dobrovolníci 

proto často vykonávají úkoly, které by v placeném zaměstnání nikdy nedělali a 

které mnohdy jako placené zaměstnání ani neexistují (Ochman, Jordan, 1997).  

Naopak lidé, kteří se dobrovolnictví nevěnují, uvádějí jako jeden z hlavních 

důvodů nedostatek času (73%), dále pak nedostatek informací o možnostech 

dobrovolné práce, nedostatek vhodných příležitostí a nedůvěru k neziskovým 

organizacím. Detailnější analýza dat z výše zmíněného výzkumu ovšem ukazuje, že 

respondenti dosud nezapojení do dobrovolné činnosti deklarují ochotu se jí 

zúčastnit, a to zejména v oblasti pomoci starým, nemocným či sociálně slabým 

občanům, dále pak v péči o životní prostředí a v oblasti práce s dětmi a mládeží 

(STEM, 2004).  

Motivace dobrovolníků ze střední a východní Evropy se podle Tošnera a 

Sozanské (2006) příliš neliší od motivací dobrovolníků z USA či zemí Evropské unie, 

ovšem podstatným rozdílem je přístup k dobrovolnictví – dobrovolníci ze západní 

Evropy a USA vnímají dobrovolnictví jako přirozené, jako něco, co „se má“, a také 

je v těchto zemích dobrovolnictví i společensky ceněno. Oproti tomu země střední a 

východní Evropy byly poznamenány minulými totalitními režimy, které zpřetrhaly 

dlouhé tradice dobrovolnictví v těchto zemích a dodnes se projevují vysokou mírou 

nedůvěry v druhé lidi i v demokratické instituce obecně (Vajdová, 2005).  
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3.4. Dobrovolnictví v České republice  

Problematiku dobrovolnictví v České republice řeší zákon č. 198/2002 Sb. o 

dobrovolnické službě. Tento zákon ovšem upravuje pouze podmínky pro státem 

podporované dobrovolnictví a nikoli podmínky pro všechny existující a značně 

rozmanité formy dobrovolnické činnosti obecně (Ministerstvo vnitra). Zákon se tudíž 

vztahuje pouze na ty neziskové organizace, které jsou Ministerstvem vnitra ČR  

(dále MV ČR) akreditované v oblasti dobrovolnické služby, tj. na tzv. akreditované 

vysílající organizace.  

Ostatní neziskové organizace si mohou své dobrovolnické programy upravit 

jak po obsahové, tak po formální stránce tak, jak to vyhovuje dobrovolníkům i 

příjemcům jejich pomoci a uchovat si nezávislost na pravidlech a povinnostech, 

které určuje zákon. „Je na každé NNO, aby zvážila do jaké míry je pro ní akreditace 

podle zákona přínosná, či do jaké míry by byla naopak omezující pro organizaci i 

dobrovolníky. Stejně tak je na každé neziskové organizaci, která přijímá pomoc 

dobrovolníků, aby zvážila do jaké míry může její pozice přijímající organizace podle 

zákona přispět k lepší spolupráci s dobrovolníky“ (Tošner, 2003:20).  

Zákon (Zákon 198/2002, § 1,2) definuje dobrovolnickou službu jako činnost 

vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu, při níž dobrovolník poskytuje 

zaprvé pomoc konkrétním osobám či skupinám (jako např. osobám 

nezaměstnaným, sociálně slabým, zdravotně postiženým, drogově závislým, 

seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, rodinám, dětem a 

mládeži), nebo zadruhé pomoc při přírodních, humanitárních či ekologických 

katastrofách nebo při ochraně životního prostředí, kulturního dědictví, nebo zatřetí 

pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci projektů mezinárodních 

organizací.  

Dle zákona (Zákon 198/2002, § 2) se dobrovolnická služba dělí na 

krátkodobou, která netrvá déle než tři měsíce a většinou se jedná o pomoc při 

zajištění jednorázových nebo časově omezených akcí pořádaných neziskovými 

organizacemi, a dlouhodobou dobrovolnickou službu, jejíž trvání přesahuje dobu tří 

měsíců a která je více podporována státem, např. poskytnutím určitých výhod pro 

dobrovolníky, kteří vykonávají dobrovolnickou službu v průměru alespoň 20 hodin 

týdně.  
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Z nestátních neziskových organizací může o akreditaci zažádat pouze 

občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev a náboženská společnost 

nebo evidovaná právnická osoba církve či náboženské společnosti (Zákon 

198/2002, § 6). Nadace a nadační fondy jsou tedy zákonem přímo vyloučeny 

z možnosti stát se akreditovanou organizací v oblasti dobrovolnické služby, to však 

neznamená, že by tyto právnické formy nemohly do své činnosti zapojit 

dobrovolníky (minimálně mohou být tzv. přijímající organizací, která získává 

dobrovolníky zprostředkovaně od akreditované vysílající organizace).  

Jak již bylo řečeno výše, akreditace u MV ČR je pouze jedním ze způsobů 

realizace dobrovolnického programu v organizacích, který na sebe nicméně váže 

významnou výhodu v podobě možnosti ucházet se o nenárokovou dotaci MV ČR ke 

krytí výdajů spojených s organizací dobrovolnické služby (Zákon 198/2002, § 11). 

Na druhou stranu z akreditace dobrovolnické služby pro neziskovou organizaci 

plynou i mnohé povinnosti, jako např. povinnost zveřejňovat výroční zprávu o své 

činnosti, uzavírat smlouvy s dobrovolníky, s přijímajícími organizacemi, pojistit 

dobrovolníka atd. (Zákon 198/2002, § 7,8).  

 

3.5. Vznik a role dobrovolnictví v neziskových organizacích  

Z hlediska cesty, kterou se dobrovolnictví v organizacích ubírá, jak vzniká a 

ustavuje se, lze identifikovat dva typy procesů (Tošner, Sozanská, 2006:38-39).  

Prvním typem je dobrovolnictví vzniklé tzv. „zdola nahoru“, což je případ 

skupiny lidí, kteří se spontánně a s nadšením pustili do společné činnosti (ať už 

vzájemně či veřejně prospěšné), která postupně přerostla v neformální strukturu a 

následně až v registrovanou neziskovou organizaci, která si však nadále zachovala 

svůj dobrovolný charakter. Takových svépomocných spolků, sdružení a občanských 

iniciativ založených čistě na dobrovolné bázi existuje obrovské množství. Některé 

z nich se postupem času mohou profesionalizovat a transformovat na organizaci 

s placenými zaměstnanci, ale se zachováním dobrovolného prvku.  

Na druhé straně škály stojí dobrovolnictví, které působí „zvenčí dovnitř“. To 

je případ strukturované profesionální organizace výhradně s  placenými 

zaměstnanci, která se rozhoduje o započetí spolupráce s dobrovolníky (např. 

nemocnice, domovy pro seniory apod.). V těchto případech je výhodou existující 

profesionální zázemí organizace, problémem se ovšem může stát vztah mezi 



 28

„domácími“ zaměstnanci a nově příchozími dobrovolníky (více viz kap. 3.8.). 

Nicméně „organizace, které mají jasnou vizi svého poslání a kvalitní profesionální 

management a v nichž se podaří překonat počáteční rozpaky a obavy 

z dobrovolníků, jsou rychle a účinně schopné přijmout dobrovolnictví jako nedílnou 

součást jejich činnosti“ (Tošner, Sozanská, 2006:39). Empirický výzkum této práce 

se bude soustředit právě na tento typ dobrovolnictví, resp. na organizace, které 

s dobrovolníky nespolupracují, případně tuto spolupráci zvažují, brání jim v tom 

však nejrůznější překážky, jejichž pojmenování a analýza je cílem této práce.  

 

Z hlediska role, kterou dobrovolnictví hraje v organizaci, a míry využití 

dobrovolníků lze rozlišovat tři druhy organizací (Frič a kol., 2001).  

Jednak jsou to organizace, které kromě malé skupiny placených 

zaměstnanců zahrnují větší soubor dobrovolníků, kteří se podílejí na uskutečňování 

hlavních cílů organizace (např. humanitární pomoc, ekologické kampaně ad.) – tyto 

organizace jsou na dobrovolnících, bez nichž by nebylo možné vůbec naplňovat 

poslání organizace, přímo závislé.  

Dále existují organizace, v nichž dobrovolníci vykonávají činnost ve 

spolupráci s profesionálními zaměstnanci, tato činnost ale není základem provozu 

organizace a kdyby ji nevykonávali dobrovolníci, musela by být zajištěna placenými 

zaměstnanci (např. pomoc s úklidem či stavebními pracemi, obstarání recepce, 

výpomoc v dobročinném obchodě atd.) – dobrovolníci tedy značně přispívají ke 

snížení finančních nákladů potřebných pro chod organizace, ale nejsou pro ni 

nepostradatelní.  

Nakonec také existují organizace, v nichž je dobrovolnictví využíváno 

výhradně ke zvýšení kvality a doplnění repertoáru poskytovaných služeb (např. 

vycházky s klienty a další volnočasové aktivity a kroužky) – dobrovolníci jsou tedy 

jakousi nadstavbou základních služeb a organizace by bez nich mohla existovat dál.  
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3.6. Řízení dobrovolnického programu  

Zavedení a řízení dobrovolnického programu tak, aby byl dlouhodobě 

úspěšný a pro organizaci přínosný, předpokládá určité nezbytné kroky a opatření, 

které by měla nezisková organizace při rozvíjení programu učinit. Jak objasňují 

Ochman a Jordan (1997:4), řízení dobrovolníků „nemůže probíhat ve vakuu nebo 

ad hoc způsobem. Role dobrovolníků musí být jasně stanoveny a je nutné, aby byli 

citlivě získáváni, školeni a aby pracovali pod odborným dohledem. Rovněž je třeba, 

aby věděli, jak jejich příspěvek zapadá do širokého kontextu poslání organizace“.  

Úspěšný a užitečný dobrovolnický program tedy vyžaduje efektivní řízení a 

koordinaci. Při strategickém rozhodování o zapojení dobrovolníků je nutné, aby 

organizace zvážila způsoby řízení a motivace dobrovolníků, vztahy ke stávajících 

zaměstnancům, odpovědnost a pracovní režim dobrovolníků atd. Nedostatečná 

příprava a kvalita řízení pak může vést jak ke znechucení dobrovolníků a jejich 

ztrátě, tak také ke vzniku nedůvěry organizace k dobrovolníkům a jejich práci 

obecně (Hladká, 2008).  

Dobrovolnická činnost nemůže být vnucena či nařízena, nýbrž musí „vyvěrat 

z potřeb a motivace dobrovolníků, zaměstnanců i vedení organizace a musí 

respektovat potřeby klientů či charakter služeb, které organizace poskytuje“ 

(Tošner, Sozanská, 2006:41).  

Vůbec prvním krokem při přemýšlení o dobrovolnickém programu a při jeho 

následném vytváření by tedy mělo být definování potřeb organizace a určení úkolů, 

které by dobrovolníci mohli vykonávat. Organizace by měla přemýšlet o 

dobrovolnících v širším měřítku a nenahlížet je pouze jako doplněk zaměstnanců 

nebo jako laické pomocníky. Teprve potom bude schopna vidět nové možnosti 

uplatnění dobrovolníků a rozvíjet nové nápady na jejich zapojení do činnosti 

organizace (Ochman a Jordan, 1997).  

Organizace by měla identifikovat své potřeby a zároveň porozumět 

potřebám dobrovolníků a snažit se je sladit dohromady. Velkou chybou bývá 

nedefinování potřeb organizace a okruhů úkolů pro dobrovolníky a spoléhání na 

instinkt. Důsledkem toho je, že dobrovolníkům je zadána jakákoli práce, mnohdy 

nezajímavá a nepotřebná (Ochman a Jordan, 1997). Důležité je analyzovat roli a 

úkoly dobrovolníka i konzultací se zaměstnanci, s nimiž bude spolupracovat. To 
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zajistí co nejdetailnější popis potřeb organizace a z toho vyplývajících funkcí 

dobrovolníka.  

Velmi důležitou roli v každé organizaci, jejíž součástí jsou dobrovolníci, hraje 

koordinátor dobrovolníků, který zajišťuje hladké fungování programu, je pro 

dobrovolníky kontaktní osobou a rádcem, uskutečňuje nábor nových dobrovolníků a 

zajišťuje jejich zaškolení a v neposlední řadě dobrovolníky motivuje v jejich 

dobrovolné činnosti. Ochman a Jordan (1997) doporučují, aby funkci koordinátora 

dobrovolníků plnil někdo jiný, než vedoucí organizace, ačkoli je to v malých 

organizacích obvyklé, protože vedoucí a manažeři obvykle nemají kapacitu věnovat 

této práci tolik času, kolik vyžaduje.  

„Klíčovou metodou pro komplexní zapojení dobrovolníků do organizace je 

jejich zapojení do poslání organizace“ (Ochman, Jordan, 1997:18). Pokud 

organizace chce řešit určité problémy ve společnosti, je velmi důležité, aby měla 

explicitně stanovené hodnoty, cíle a poslání, které zaměstnance i dobrovolníky 

motivují k práci. „Dobrovolníci nezůstanou dlouho v žádné organizaci, pokud nevidí 

důvod, pro který by tam dobrovolně pracovali“ (Ochman, Jordan, 1997:18). Pro 

dobrovolníky je naopak důležité mít pocit, že se účastní a pomáhají něčemu 

společensky významnému.  

Profesionální a systematická koordinace dobrovolníků je tedy zásadní pro 

úspěšné fungování dobrovolnického programu v organizaci. I profesionálně vedené 

dobrovolnictví si však může zachovat jistou neformálnost a spontaneitu, které jsou 

pro dobrovolnictví charakteristické (Tošner, Sozanská, 2006).  
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3.7. Přínos dobrovolnictví pro organizaci  

Činnost dobrovolníka v organizaci má oboustranný přínos – dobrovolníkům 

přináší nové zkušenosti a zážitky, možnost podělit se o své dovednosti a 

smysluplně naplnit volný čas, pro organizaci je zase důležitým zdrojem pomoci a 

podpory. Kromě toho, že dobrovolníci mohou v rámci organizace vykonávat 

nejrůznější činnosti, které nejsou pravidelnou placenou činností, přinášejí do 

organizace nový rozměr a nové myšlenky. Dále mohou předávat informace o 

organizaci ostatním lidem ve společnosti, přispívat k získávání finančních 

prostředků, podporovat občanskou aktivitu a v neposlední řadě pomáhají zvyšovat 

důvěryhodnost organizace v očích veřejnosti (Ochman a Jordan, 1997).  

Dobrovolníci pomáhají plnit poslání organizace, poskytují nové pohledy a 

způsoby řešení problémů a zpětnou vazbu, která zabraňuje stereotypnímu výkonu 

činnosti v organizaci. Díky své nezaujatosti mohou dobrovolníci lépe identifikovat 

problémy a potřeby cílové skupiny klientů, přinášejí do organizace nového ducha a 

nadšení (Tošner, Sozanská, 2006). Svou přítomností dobrovolníci nutí organizaci 

k neustálému zlepšování se, nabízejí kritiku zvenčí a nekonvenční nápady a přístupy 

(Hladká, 2008). Tato skutečnost otevírání se veřejnosti prostřednictvím 

dobrovolníků je poté nástrojem zmíněného zvyšování důvěryhodnosti organizace ve 

společnosti.  

Často se dobrovolníci mohou v organizacích věnovat činnostem, které 

zaměstnanci v běžném provozu nezvládají (Tošner, Sozanská, 2006). Ve 

zdravotnických a sociálních zařízeních mohou být např. prostředkem ke zvyšování 

kvality poskytované péče tím, že klientům nabízejí různé služby nad rámec 

zdravotní a sociální péče a poskytují neformální a lidskou formu vztahu.  

V organizacích, které působí v psychicky náročných oblastech (např. 

humanitární, sociální, zdravotní atd.), může mít příchod dobrovolníků značný vliv na 

psychickou atmosféru a zabránit tzv. efektu vyhoření. Dobrovolníci zde mohou být 

zdrojem nadšení, optimismu a naděje v další činnost (Hladká, 2008).  

Ačkoli dobrovolnictví netvoří peníze, ale zvyšuje hodnotu organizace 

(Novotný, Stará, 2002), lze konstatovat, že dobrovolníci svou činností nejen 

výrazně snižují náklady na provoz organizace, ale dokonce lze hodnotu činnosti, 

kterou dobrovolníci odpracovali, vyčíslit i ekonomicky. Dobrovolná práce pro 

neziskovou organizaci se považuje za nepeněžní příjem či bezplatnou službu. 
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Jelikož se nejedná o transfer finančních prostředků, jako při běžné směně, není 

tato položka často započítávána to účetnictví organizace a výsledný obraz 

ekonomiky dané organizace je potom značně zkreslený (Tošner, Sozanská, 2006). 

Jednou z možností, jak ekonomicky oceňovat práci dobrovolníků, je metodika MPSV 

ČR, která jí přiřazuje šestou třídu a šestý stupeň v platové tabulce (Hladká, 2008). 

Nebo, pokud organizace není schopna odhadnout skutečnou hodnotu vykonané 

práce, může ji vykazovat jako 1,5násobek zákonné minimální mzdy (Tošner, 

Sozanská, 2006).  

Český statistický úřad dokonce v posledních letech vede satelitní účet 

neziskových organizací, který za jednotlivé roky eviduje kromě počtu dobrovolníků i 

počet jimi odpracovaných hodin a hodnotu dobrovolnické práce vyjádřené 

v penězích (viz tab. č. 2), což mj. umožňuje meziroční srovnání těchto kategorií a 

porovnání míry dobrovolnictví v jiných zemích.  

 

Tab. 2.: Ocenění dobrovolné práce v České republice  

  Zdroj: Satelitní účet (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet dobrovolníků 
Počet hodin odpracovaných 

dobrovolníky 

Oceněná dobrovolnická 

práce (mil.Kč) 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

840 067 871 921 1 215 363 62 988 839 48 884 067 83 226 356 7 145 5 874 10 558 
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3.8. Potenciální bariéry dobrovolnictví v organizacích  

Ačkoli neexistuje téměř žádná česká ani zahraniční odborná literatura, která 

by se systematicky věnovala tématu bariér dobrovolnictví v neziskových 

organizacích, lze na základě dílčích studií1 a informací identifikovat určité oblasti a 

okruhy, které by mohly být pro organizace překážkou pro zapojení dobrovolníků do 

své činnosti.  

Tyto potenciální bariéry, které na druhé straně zároveň představují 

zrcadlový odraz předpokladů úspěšného systému dobrovolnictví v organizacích, 

jsou znázorněny a vysvětleny v následující tabulce č. 3.  

 

Tab. 3.: Potenciální bariéry dobrovolnictví v organizacích  

 

a. pevná struktura organizace:  

Začlenění dobrovolnictví do organizace klade vysoké nároky na její pružnost a 

flexibilitu, což může být problematické zejména ve větších organizacích s přesnými 

pravidly, jasnou strukturou a zaběhnutým fungováním. Toto je případ mj. domovů 

pro seniory, sociálních ústavů a dalších zařízení, kde musí mít dobrovolnictví, 

zejména z důvodu ochrany pacientů i samotných dobrovolníků, jasná pravidla a 

zapadat do systému péče, aniž by narušovalo běžný provoz a zároveň vhodně 

doplňovalo práci odborného personálu a postupně se tak stalo součástí komplexní 

péče o klienty v těchto zařízeních. Zároveň je potřeba i v takto pevně 

strukturovaných organizacích udržet nadšení dobrovolníků a podporovat jejich 

spontaneitu, která je pro dobrovolnictví typická (Novotný, Stará, 2002).  

b. personální změny:  

Organizace systému dobrovolnictví a koordinace činnosti dobrovolníků vyžaduje 

konkrétního člověka, který by měl dostatečnou kapacitu se této činnosti věnovat a 

dobrovolnický program dále rozvíjet. Koordinátor dobrovolníků by měl projít 

výcvikem pro koordinátory dobrovolníků nebo jiným kurzem zaměřeným na 

management dobrovolnictví.   

                                                 
1 Např. Niklová (2000), která zkoumala bariéry rozvoje dobrovolnictví v deseti pražských domovech pro 
seniory a došla k závěru, že využívání dobrovolné činnosti v těchto zařízeních není příliš rozšířené, nebo 
Tošner a Sozanská (2006), kteří mj. shrnují a rozvádějí závěry Niklové, nebo Tošner (2003), kde jsou 
uvedeny např. mýty o dobrovolnictví, které můžou představovat významnou bariéru.    
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c. administrativní zátěž:  

Realizace dobrovolnického programu představuje pro organizaci značnou 

administrativní zátěž ještě před samotným započetím dobrovolnického programu, a 

sice v podobě organizování náboru dobrovolníků, výběrových pohovorů, školení pro 

dobrovolníky, vedení evidence dobrovolníků atd. S vybranými dobrovolníky se dále 

doporučuje sepsat písemnou smlouvu, ačkoli toto zákon vyžaduje pouze v případě, 

jde-li o organizaci s akreditovanou dobrovolnickou službou. V některých případech 

může mít dohoda i ústní formu. Dobrovolnická smlouva je vhodná pro vymezení 

vzájemného vztahu mezi neziskovou organizací, která dobrovolníka přijímá, a 

dobrovolníkem, který má zájem s touto organizací spolupracovat. Měla by 

zahrnovat práva a povinnosti obou stran, popis činnosti dobrovolníka, případně 

závazek mlčenlivosti o všech informacích, s nimiž přijde dobrovolník během výkonu 

své dobrovolnické činnosti do styku (zejm. informace týkající se klientů organizace, 

dalších dobrovolníků, právních záležitostí apod.) (Novotný, Stará, 2002). Dalším 

neméně zatěžujícím administrativním úkonem je sjednání pojištění pro 

dobrovolníky, které pokryje odpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví 

způsobené při výkonu dobrovolnické činnosti. Sjednání pojištění je rovněž 

vyžadováno zákonem pouze v případě akreditovaných organizací (Zákon 198/2002, 

§ 7), ovšem lze jej doporučit i ostatním organizacím, které mají dobrovolníky. Dále 

by měl dobrovolník podepsat kodex dobrovolníka, který jej stručně seznámí 

s posláním organizace, s jeho právy a povinnostmi, jeho rolí v organizaci apod. 

(Novotný, Stará, 2002).  

d. časová náročnost a pracovní vytíženost:  

Pro stávající zaměstnance nebo vedení organizace může zavádění dobrovolnického 

programu představovat i značnou zátěž v podobě zjišťování a vyhledávání si 

informací o dobrovolnictví vůbec, o tom, jaké jsou možnosti a způsoby zapojení 

dobrovolníků do činnosti organizace, co všechno je potřeba předem a v průběhu 

fungování zajistit, jaké jsou nezbytné či doporučené formality atd. K tomu se navíc 

podle Niklové (2000) pojí velká pracovní vytíženost současných pracovníků, kteří se 

mohou obávat, že by je příchozí dobrovolníci ještě více zatížili a přidělali jim další 

práci. Organizační a časovou zátěž spojenou se zaváděním a koordinací 

dobrovolnického programu na sebe může vzít pracovník, který bude mít na starost 

výhradně tuto práci (tedy koordinátor dobrovolníků) a převezme agendu související 
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s dobrovolníky. Dále pak bude spolupracovat s ostatními zaměstnanci tak, aby byli 

dostatečně informováni o významu a přínosech dobrovolníků pro organizaci, aby 

měli porozumění a uznání pro činnost dobrovolníků a byli trpěliví než se 

dobrovolníci „zaučí“ a budou schopni vykonávat dobrovolnou činnost do jisté míry 

samostatně. Současně by se měl postarat o to, aby dobrovolníci nebyli 

zanedbáváni, průběžně s nimi komunikovat a pomoci jim nalézt jejich místo ve 

struktuře organizace (Ochman, Jordan, 1997).  

e. finanční náklady:  

Dobrovolníci jsou pro organizaci z dlouhodobého hlediska přínosem, na druhé 

straně však organizování dobrovolnického programu a koordinace dobrovolníků 

s sebou nesou určité výdaje, které mohou zejména pro malé neziskové organizace 

s velmi omezeným rozpočtem představovat překážku. K hlavním výdajům 

organizace souvisejícím s dobrovolnictvím patří mzda koordinátora dobrovolníků 

nebo případně vyškolení stávajícího zaměstnance pro výkon této funkce, dále pak 

nezbytné předpoklady pro jeho práci jako je přístup k telefonu, přístup k počítači 

s internetem, kancelářské potřeby, možnost kopírování, tisku atd. Důležité jsou i 

prostorové předpoklady, jako např. mít k dispozici místnost pro rozhovory 

s dobrovolníky, pro školení a pravidelné supervize dobrovolníků apod. (Novotný, 

Stará, 2002). Finančně nákladné bývá i školení a příprava dobrovolníků, jejíž 

podoba a délka závisí na typu a náročnosti práce. Je-li např. dobrovolník 

připravován na odbornou práci, může školení trvat i několik měsíců (Ochman, 

Jordan, 1997). Do dobrovolníků se tedy vkládá mnoho úsilí a prostředků. Finanční 

náklady na realizaci dobrovolnického programu, vzdělávání dobrovolníků a 

supervize, pojištění atd. mohou být u akreditovaných organizací pokryty z dotací 

MV ČR, na kterou ovšem není právní nárok. Nicméně platí, že při efektivní 

koordinaci a řízení dobrovolníků se vynaložené náklady vrátí v ekonomicky 

vyčíslitelné hodnotě vzniklé prací dobrovolníků, a navíc dobrovolnictví přináší 

organizaci i zisky, které na peníze převést nelze. Dobrovolnictví, které je tedy 

profesionálně organizováno a vedeno, sice není zadarmo, ale přesto se „vyplatí“ 

(Tošner, Sozanská, 2006).  

f. dobrovolníci vs. zaměstnanci:  

Ve strukturovaných organizacích, které jsou postaveny na čistě profesionální bázi, 

tj. mají pouze placené zaměstnance, může být problematický zejména vztah mezi 
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„domácími“ zaměstnanci a nově příchozími dobrovolníky, kteří mohou být vnímáni 

jako cizorodý prvek. Zaměstnanci se mohou obávat, že jim dobrovolníci berou 

práci, nebo že pro ně naopak budou znamenat starosti a práci navíc (Tošner, 

Sozanská, 2006). Takový stav napětí a nepohody je jistě nepříjemný jak samotným 

dobrovolníkům, tak  také zaměstnancům a nemůže být zdrojem efektivní nadšené 

spolupráce. Jako prevence rozladu mezi zaměstnanci a dobrovolníky je důležité, 

aby vedení organizace nebo koordinátor dobrovolníků spolupracoval na tvorbě 

dobrovolnického programu i se zaměstnanci, hovořil s nimi o potřebách organizace 

a možné náplni práce dobrovolníků, seznámil je s rolí dobrovolníka a přiblížil 

význam dobrovolnictví pro jejich organizaci. Takto „osvícení“ zaměstnanci budou 

k dobrovolníkům jistě přistupovat s jinými pocity, což se projeví na celkové 

atmosféře v organizaci. Koordinátor by měl být prostředníkem mezi dobrovolníky a 

zaměstnanci, průběžně komunikovat s oběma stranami a pomoci dobrovolníkům 

nalézt jejich místo ve struktuře organizace ke spokojenosti všech. Koordinátor by 

měl zkrátka budovat partnerství mezi dobrovolníky a zaměstnanci a dát oběma 

stranám možnost podílet se na rozhodování (Ochman, Jordan, 1997).  

g. předsudky, neinformovanost a nezájem:  

Niklová (2000) uvádí jako jednu z bariér dobrovolnictví nezájem organizace o 

dobrovolníky. Ten může vycházet jak z neinformovanosti o dobrovolnictví, o jeho 

významu pro rozvoj organizace a pro zvýšení kvality jejích služeb, tak také 

z předsudků a mýtů o dobrovolnictví, které v české společnosti stále ještě do jisté 

míry existují a mají své kořeny v negativním postoji k organizovanému 

dobrovolnictví za socialismu. S nedostatečnou informovaností o dobrovolnictví 

souvisí i představa, že dobrovolníci jsou pouzí amatéři či laici, pro které není 

uplatnění v organizacích, které vykonávají nějakou odbornou činnost, což zapojení 

dobrovolníků do takových organizací značně limituje. Tyto organizace si nejsou 

vědomy toto, že dobrovolník nemusí být nezbytně laik pracující neprofesionálně, ale 

může jím být např. učitel, právník, počítačový odborník apod., který své 

profesionální dovednosti zdarma poskytuje ve prospěch neziskové organizace nebo 

konkrétní osoby (Ochman, Jordan, 1997). V některých případech dobrovolník 

dokonce může/je povinen absolvovat speciální školení, aby mohl vykonávat určitou 

odbornou činnost (např. konzultant na krizové lince, pracovník v občanské poradně 
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atd.), v takových případech může školení a příprava dobrovolníků probíhat i několik 

měsíců (Ochman, Jordan, 1997).  

h. pasivita při získávání dobrovolníků:  

Jako hlavní bariéru rozvoje dobrovolnictví konkrétně v domovech pro seniory 

Niklová (2000) uvádí pasivitu vedení organizace při vyhledávání a získávání 

dobrovolníků. Organizace si sice uvědomují přínos dobrovolnictví a mají o 

dobrovolníky zájem, nejsou však schopny aktivizovat se za účelem jejich získání. 

Tato překážka může být odstraněna zřízením pozice koordinátora dobrovolníků, 

který bude mít dostatečnou kapacitu i kvalifikaci pro výkon této funkce.  

i. nedostatečné řízení dobrovolníků:  

Nepochopení potřeby systematické koordinace a kvalitního řízení dobrovolníků 

(Niklová, 2000) často vede k neuspokojivému fungování dobrovolnického programu 

a nespokojenosti jak na straně organizace, tak na straně samotných dobrovolníků, 

což má za následek jejich odchod. Vedení organizace sice chce s dobrovolníky 

spolupracovat, ale nemá dostatečné zkušenosti a myslí si, že zavedení 

dobrovolnictví do organizace je jednoduchá a krátkodobá záležitost a přitom si 

neuvědomuje, že „špatně připravený systém může dobrovolníky odradit a program 

může zanechat u všech zúčastněných negativní zkušenost“ (Tošner, Sozanská, 

2006:71). Dobrovolník pak nedostává zpětnou vazbu, není systematicky veden, 

dělá nezajímavou činnost a má pocit nepotřebnosti, cítí napětí a nedostatečnou 

podporu od spolupracovníků, takže postupně ztrácí motivaci k setrvání v takové 

organizaci (Tošner, Sozanská, 2006).  

j. obava z veřejné kontroly:  

Jedním z důvodů, proč některé organizace nechtějí spolupracovat s dobrovolníky, 

může být vědomí toho, že dobrovolnictví otevírá organizaci veřejnosti a 

dobrovolníci tak plní určitý druh společenské kontroly a veřejného dohledu nad 

provozem organizace či konkrétního zařízení (Ochman, Jordan, 1997). Zaměstnanci 

se mohou obávat, že jim dobrovolníci budou vidět tzv. „pod pokličku“ (Tošner, 

Sozanská, 2006). Tento fakt souvisí na druhé straně právě s tím, že dobrovolníci 

dodávají organizaci větší důvěryhodnost ve společnosti, protože pouze organizace, 

jejíž činnost je v souladu s deklarovanými cíli a posláním a která funguje dobře, 

může být schopna nejen dobrovolníky získat, ale hlavně si je udržet. Dobrovolníci 

tedy pro organizaci představují jakousi zkoušku toho, zda má fungující strukturu 
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s rozdělenými a definovanými kompetencemi jednotlivých pracovníků i 

dobrovolníků, zda jsou explicitně definovány hodnoty a cíle organizace a zda je 

skutečná činnost vyvíjena v souladu se zveřejněným posláním. Nesplňuje-li 

organizace alespoň z části tyto předpoklady, je pravděpodobné, že dobrovolníci 

nebudou dostatečně motivováni k setrvání v takové organizaci. Podle Sozanské a 

Tošnera (2005:13,14) je tak dobrovolník dobrým testem kvality, funkčnosti a 

smysluplnosti organizace. „Tam, kde panuje pocit zbytečnosti, šablonovitosti, kde 

nefunguje komunikace mezi personálem, vedením a uživateli služeb, dobrovolník 

nevydrží“.  

k. obava ze zneužití klienta a nedůvěra v čestné motivy dobrovolníka:  

Tato bariéra, kterou uvádí Niklová (2000) v souvislosti s domovy pro seniory, se 

může objevit i u jiných typů organizací, které pracují s různými cílovými skupinami 

klientů. Jistou souvislost zde lze spatřovat i s pochybnostmi organizací, zda 

dobrovolníkům budou moci důvěřovat a svěřit jim odpovědnější činnosti, když jsou 

to „jen“ dobrovolníci. Tento předsudek lze překonat postupnou osvětou a 

dostatečným informováním o dobrovolnictví.  

l. názor, že nejsou zájemci o dobrovolnictví:  

Překážku v podobě předsvědčení vedení organizace, že u nás nejsou zájemci o 

dobrovolnictví, uvádí jak Niklová (2000), tak Tošner a Sozanská (2006). Organizace 

nevěří a nerozumí tomu, že se v dnešní době najdou lidé, kteří by pro ni chtěli 

pracovat zadarmo, nebo kteří by měli zájem o dobrovolné uplatnění v oblasti, v níž 

organizace působí. Tato bariéra může být překonána aktivitou a iniciativou ze 

strany dobrovolnického centra, které může konkrétní organizaci informovat o 

dobrovolnictví a nabídnout pomoc při zprostředkování dobrovolníků, kteří by měli 

zájem o spolupráci s danou organizací.  

Zdroj: vlastní  

 

Tento přehled nastínil možné překážky zavedení dobrovolnického systému 

do provozu neziskové organizace. Je z něj patrné, že škála možných bariér je 

značně široká – pohybuje se od čistě praktických a formálních překážek, přes 

finanční a provozní záležitosti až k bariéře v podobě neinformovanosti, předsudků a 

nezájmu o dobrovolnictví.  
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Zmíněné bariéry dobrovolnictví mohou být u nestátních a státních 

neziskových organizací totožné, nicméně u státních neziskových organizací mohou 

připadat v úvahu i další překážky související právě s úzkou vazbou organizace na 

svého zřizovatele a s omezenými možnostmi rozhodování o vlastní činnosti. Jaké 

bariéry skutečně hrají roli při uvažování o dobrovolnictví v obou typech organizací, 

ukáže až empirický výzkum.  

 



4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 

4.1. Definice pojmu   

Sociální služby jsou služby poskytované lidem společensky znevýhodněným, 

které jsou zaměřeny na zlepšení kvality jejich života, jejich začlenění do společnosti 

nebo alespoň ochranu společnosti před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. Při péči 

o cílovou skupinu se proto zohledňuje jak osoba uživatele, tak jeho rodina i širší 

společenství (Matoušek a kol., 2007).  

Oblast sociálních služeb nespadá jen do rezortu Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR (dále MPSV ČR), ale i např. Ministerstva zdravotnictví (kojenecké 

ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných), Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (výchovné ústavy), Ministerstva vnitra (prevence kriminality mládeže) a 

dalších souvisejících rezortů (Matoušek a kol., 2007).  

Sociální služby v užším pojetí jsou součástí státního systému sociálního 

zabezpečení a v jeho rámci patří do oblasti tzv. sociální pomoci, která kromě 

konkrétních sociálních služeb zahrnuje i finanční a věcné dávky poskytované lidem 

ve stavu hmotné nouze. Dalšími částmi systému sociálního zabezpečení je sociální 

pojištění a státní sociální podpora (Matoušek a kol., 2007).  

 

Sociální služby spadají pod širší kategorii veřejných služeb, tj. služeb 

poskytovaných v zájmu veřejnosti a financovaných z veřejných rozpočtů. Zřizovateli 

zařízení poskytujících sociální služby mohou být obce, kraje a MPSV ČR. Tyto 

veřejnoprávní subjekty mohou zajistit poskytování sociálních služeb prostřednictvím 

organizačních složek nebo příspěvkových organizací (Matoušek a kol., 2007).  

Dále mohou být sociální služby poskytovány jednak komerčními subjekty na 

základě kontraktu mezi poskytovatelem a uživatelem, jimiž se tato práce už více 

zabývat nebude, a jednak nestátními neziskovými organizacemi, které mohou 

dostávat dotace z veřejných rozpočtů (Matoušek a kol., 2007).  

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb vyvíjejí svou činnost teprve od roku 

1990, do té doby nestátní subjekty v podstatě neexistovaly. V současné době 

mohou sociální služby poskytovat tyto právní formy: občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Nadace a nadační fondy mohou 

poskytovatelům sociálních služeb nabízet finanční podporu (Matoušek a kol., 2007).  
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Žádná ze zmíněných forem nestátních subjektů, které mohou působit jako 

poskytovatelé sociálních služeb, nemá ve své právní úpravě zakotveny požadavky 

na kvalitu poskytovaných služeb (např. odbornou způsobilost zaměstnanců, 

vybavenost zařízení, standardy kvality apod.), a to z toho důvodu, že tyto právní 

formy mohou sloužit různým účelům, nejen poskytování sociálních služeb. Absenci 

zákonných požadavků na činnost nestátních subjektů v oblasti sociálních služeb lze 

považovat za značný nedostatek, který byl ovšem částečně vyřešen povinností 

registrace poskytovatelů sociálních služeb, kterou upravuje zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách.  (Matoušek a kol., 2007).  

 

Se zákonem o sociálních službách došlo k významné změně v koncepci 

sociálních služeb oproti předchozím obdobím. Nová koncepce sociálních služeb 

předpokládá, že sociální služby budou poskytovány především nestátními subjekty 

(Matoušek a kol., 2007) a velký důraz klade na zachování lidské důstojnosti při 

poskytování sociálních služeb, na individuálně určené potřeby osoby, na podporu 

rozvoje samostatnosti a aktivizace osob a posilování jejich sociálního začleňování 

(Zákon 108/2006, §2).  

Primárně musí být osobě v nepříznivé sociální situaci poskytnuty informace 

tak, aby ji byla schopna řešit sama a vlastními silami. Teprve pokud tyto informace 

nestačí, nastupují sociální služby, které mají být individualizované a „šité na míru“ 

potřebám konkrétního jedince (Matoušek a kol., 2007).  

K dalším pozitivním změnám v koncepci sociálních služeb patří úprava 

příspěvku na péči, který osobě, která sociální službu potřebuje, umožní tuto službu 

si vybrat a uhradit, přičemž poskytování sociální služby probíhá na smluvním 

základě mezi poskytovatelem a příjemcem. Dále stanovení předpokladů pro výkon 

povolání sociálního pracovníka, což zaručí kvalitu poskytovaných služeb. 

V neposlední řadě pak byl zaveden systém registrace poskytovatelů sociálních 

služeb, která je nezbytná pro provozování sociální služby. Na registraci se váže i 

pravomoc krajského úřadu provádět inspekce a hodnotit kvalitu poskytování služeb 

(Matoušek a kol., 2007).  

Sociální službu zákon (Zákon 108/2006, §3) definuje jako „činnost nebo 

soubor činností (…) zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“. Toto může být realizováno 
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prostřednictvím tří druhů sociálních služeb, které zákon definuje – jedná se o 

sociální poradenství (základní i odborné), služby sociální péče (napomáhající 

osobám zajistit jejich soběstačnost) a služby sociální prevence (zabraňující 

sociálnímu vyloučení osob) (Zákon 108/2006, §32, 38, 53).  

Sociální služby lze poskytovat buď jako služby pobytové, ambulantní nebo 

terénní. Zákon dále vyjmenovává typy zařízení, v nichž jsou sociální služby 

poskytovány (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro 

seniory, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou 

pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické 

komunity, sociálně terapeutické dílny a další) a základní typy činností při 

poskytování sociálních služeb (např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy, poskytnutí ubytování/přenocování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, telefonická 

krizová pomoc atd.) (Zákon 108/2006, §34, 35).  

 

Vedle registrovaných poskytovatelů sociálních služeb ale samozřejmě v 

České republice nadále existují další subjekty, které poskytují identické druhy 

služeb, provozují stejné typy zařízení či se zaměřují na provádění totožných 

činností, ovšem nejsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb a tudíž 

nepodléhají zmíněnému zákonu o sociálních službách. Tyto organizace ale na druhé 

straně nemají tak velký přístup k veřejným dotacím, na které ovšem stejně není 

právní nárok ani v případě registrovaných poskytovatelů.  

 

4.1.1. Vymezení sociálních služeb pro účely této práce:  

Pro účely této práce budou sociální služby chápány v širším smyslu, tj. 

služby a aktivity vykonávané ve prospěch občanů s cílem zlepšení kvality jejich 

života, podpory fyzické a psychické soběstačnosti, jejich sociálního začlenění a 

prevence sociálního vyloučení, které jsou poskytovány soukromoprávními a 

veřejnoprávními institucemi (Křížová, 2009).  

V Evropské Unii jsou sociální služby chápány ještě šířeji a zahrnují kromě 

zdravotnických služeb i sociální zabezpečení, sociální bydlení, aktivity k opětovnému 
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začlenění osob se zdravotním postižením a aktivity podporující plné zapojení 

ohrožených osob do společnosti a na pracovní trh, jako např. jazykové kurzy pro 

imigranty, rekvalifikace apod. (Křížová, 2009). Pro účely této práce však budou 

zdravotnické služby vynechány, protože jejich zahrnutí by představovalo značnou 

odchylku a nezvládnutelné rozšíření okruhu organizací.  

Do výzkumu budou zahrnuti jak registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, 

tak i organizace, které poskytují neregistrované sociální služby (buď se svou 

činností nevejdou do vymezení zákona nebo vůbec nemají ambice stát se 

registrovaným poskytovatelem) (Křížová, 2009). Dále pak i organizace, které na 

první pohled nepůsobí přímo ve sféře sociálních služeb, ale jejich poslání a 

zaměření činnosti je shodné s širší definicí sociálních služeb.  

Na závěr lze tedy shrnout, že do výzkumu mohou být zahrnuty nejrůznější 

organizace poskytující zmíněné typy činností, a to nejen v oblasti sociálních služeb, 

ale i v dalších oblastech působení neziskových organizací definovaných mezinárodní 

klasifikací neziskových organizací, která identifikuje celkově 12 oblastí, v níž 

neziskové organizace vykonávají svou činnost.  

Jedná se o kategorii 1 – kultura, sport a volný čas, která obsahuje i různé 

volnočasové aktivity a zařízení pro děti a mládež, dále pak kategorii 2 – vzdělávání 

a výzkum, do níž spadají např. programy proti negramotnosti, kategorii 3 – zdraví, 

která zahrnuje pečovatelskou službu, domovy pro seniory, krizovou intervenci 

apod. Kategorie 4 – sociální služby, do níž patří péče o děti a mládež, pomoc 

rodinám, různé svépomocné programy, pomoc uprchlíkům atd., bude samozřejmě 

zahrnuta. Taktéž kategorie 6 – rozvoj a bydlení, v níž lze najít  přípravu na 

zaměstnání nebo chráněné dílny, kategorie 7 – právo, prosazování zájmů a politika, 

která obsahuje obhajobu lidských a občanských práv či právní poradenství, a 

kategorie 9 – mezinárodní činnosti, která představuje rozvojovou pomoc, 

humanitární pomoc v zahraničí nebo mezinárodní organizace pro lidská práva 

(Mezinárodní klasifikace, 2004).  

Tento dlouhý výčet různorodých okruhů a činností vykonávaných 

neziskovými organizacemi naznačuje, o jak široký pojem se jedná, když hovoříme o 

sociálních službách a zároveň spolu s definicemi ze zákona o sociálních službách 

představuje určitou oporu pro výběr a selekci organizací, které budou zahrnuty do 

empirického výzkumu.  
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4.2. Dobrovolníci v sociálních službách  

Dobrovolníci v sociálních službách jsou lidé poskytující podporu a pomoc bez 

nároku na odměnu, a to buď samostatně nebo ve spolupráci s placenými 

profesionály. Mohou se uplatnit při práci s téměř všemi typy cílových skupin 

organizací působících v sociálně-zdravotní oblasti, zejm. v programech pro děti a 

mládež, při práci s lidmi tělesně či mentálně postiženými, v domovech důchodců, 

nemocnicích či hospicích atd. (Matoušek, 2003).  

Oblast sociálních služeb je oproti jiným sektorům, kde dobrovolníci působí, 

specifická svým rozsahem, klientelou i cílem služby, kterým je většinou překonání 

nějakého handicapu, integrace klienta do majoritní společnosti nebo alespoň 

zmírnění jeho sociálního vyloučení (Tutr, Novotný, 2007).  

K činnostem, které mohou dobrovolníci v sociální sféře vykonávat, patří 

např. poradenské služby, kde využijí odborné znalosti ze své profese či dovednosti 

získané speciálním výcvikem pořádaným poskytovatelem, dále pak mohou 

dobrovolníci působit jako osobní asistenti u osob tělesně, sociálně či jinak 

handicapovaných, v programech typu „jeden na jednoho“, nebo mohou pomáhat 

při organizaci jednorázových akcí. Kromě toho mohou dobrovolníci odlehčovat 

zaměstnancům v jejich rutinní práci nebo naopak přinášet nadstandard, který 

profesionálové při svém pracovním vytížení nemohou klientům poskytovat (Tutr, 

Novotný, 2007).  

Dobrovolnictví v rámci sociálních služeb vnáší do vztahu poskytovatel – 

klient nejen kvantitativní zvýšení kapacity zařízení, ale i jeho kvalitativní proměnu. 

Dobrovolníci přinášejí nadšení, neformálnost a osobní přístup ke klientům. Velkou 

výhodou dobrovolníků je právě to, že „nejsou profesionálními sociálními pracovníky, 

což v některých případech může bourat bariéry mezi jím a klientem, nebo pomáhat 

udržet klientovi vědomí jeho osobní důstojnosti a hodnoty“ (Tutr, Novotný, 

2007:2). Vedle toho dobrovolnictví nabízí ještě jednu zajímavou možnost, a sice 

pomoct klientovi zařadit se do společnosti prostřednictvím jeho vlastní dobrovolné 

činnosti (Tutr, Novotný, 2007).  

 

Sociální a zdravotní oblast je jednou z nejpočetněji zastoupených z hlediska 

využívání dobrovolné práce i z hlediska přebírání služeb neziskovými organizacemi 

z rukou státu. V roce 1999 dobrovolníci odpracovali nejvíce hodin právě pro 
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organizace působící v sociálních službách (37% z nich pracovalo v průměru 189 

hodin), na druhém místě pak jsou organizace z oblasti sportu a rekreace (Tošner, 

Sozanská, 2006).  

Přitom se jedná o oblast, která vyžaduje vysoce profesionální přístup při 

práci s dobrovolníky. Je to z toho důvodu, že dobrovolníci zde přicházejí do 

institucí, které jsou poměrně uzavřenými systémy, v nichž by dobrovolník mohl 

působit jako cizorodý prvek. Proto je potřeba předem připravit nejen dobrovolníky 

na jejich činnost, ale i celou organizaci na příchod a přijetí dobrovolníků (Tošner, 

Sozanská, 2006).  



5. VYBRANÁ LOKALITA – PRAHA 5  

 

5.1. Praha 5  

V této kapitole bude představena vybraná lokalita, tj. Praha 5 z různých 

pohledů a se zaměřením na klíčové socioekonomické faktory, které mohou souviset 

s dobrovolnictvím. Pro úplnost bude předem stručně nastíněn územní vývoj této 

lokality a její pojmosloví. Řekne-li se totiž Praha 5, můžeme mít na mysli jednak 

městskou část (dále MČ) Praha 5, městský obvod Praha 5 nebo správní obvod 

Praha 5.  

Historicky nejstarším katastrálním celkem je z výše zmíněných městský 

obvod Praha 5, který vznikl v roce 1960, kdy bylo v Praze zřízeno deset městských 

obvodů, přičemž toto členění trvá bez podstatnějších změn dodnes. Do městského 

obvodu Praha 5 patří městské části Praha 5, Praha-Slivenec, Praha 13, Praha-

Řeporyje, Praha 16-Radotín, Praha-Velká Chuchle, Praha-Lochkov, Praha-Lipence, 

Praha-Zbraslav, Praha-Zličín (Wikipedia).  

Hlavní město Praha se dále dělí na 57 městských částí. MČ Praha 5 vznikla 

roku 1990, rozkládá se na levém břehu Vltavy a zahrnuje katastrální území 

Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a další (Wikipedia).  

Od roku 2001 je území hl. m. Prahy navíc rozčleněno na 22 správních 

obvodů. Správní obvod Praha 5 spočívá v tom, že úřad MČ Praha 5 je pověřen 

výkonem rozšířené působnosti státní správy taktéž pro území MČ Praha-Slivenec 

(Wikipedia).  

 

5.1.1. Vymezení zkoumané lokality pro účely této práce:  

Tato práce se zaměří pouze na MČ Praha 5, takže zkoumané organizace 

budou vybírány na základě sídla, které musí být umístěno na území MČ Praha 5.  

MČ Praha 5 byla vybrána z toho důvodu, že je výzkumníkovi dobře známá a 

dobře dostupná. A ačkoli patří svou rozlohou a počtem obyvatel k největším 

městským částem v Praze, svým charakterem nad ostatními městskými částmi nijak 

nevyčnívá, a proto ji lze považovat za „typickou“ pražskou městskou část.  

MČ Praha 5 se zdá být občanskému sektoru příznivě nakloněna, působí zde 

velké množství neziskových organizací se zaměřením na nejrůznější cílové skupiny 

a poskytující mnoho druhů služeb. MČ má různé grantové programy pro neziskové 
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organizace, zdroje jsou však omezeny možnostmi rozpočtu městské části a mohou 

sloužit pouze jako jeden ze zdrojů činnosti neziskových organizací. MČ Praha 5 se 

snaží spolupracovat a podporovat občanský sektor i v oblasti propagace a 

komunikace s veřejností, např. zřídila internetový portál o organizacích působících 

na Praze 5 (www.neziskovky5.cz), každoročně pořádá v centru Prahy 5 akci 

s názvem Týden neziskových organizací, jejímž cílem je umožnit organizacím 

prezentovat svoji činnost a navázat kontakty i mezi sebou navzájem (Pražská 

pětka, 2010).  

 
5.2. Demografická a socioekonomická analýza  

V této části práce bude nastíněna analýza zkoumané lokality, která se 

zaměří jak na demografické faktory jako je věkové složení obyvatelstva, podíl mužů 

a žen na celkovém počtu osob, podíl věřících lidí atd., tak na faktory 

socioekonomické jako je úroveň vzdělanosti, míra nezaměstnanosti či výše příjmů, 

ale i na makroekonomické údaje, zejména na podíl HDP na jednoho obyvatele.  

Vzhledem k tomu, že tato práce vzniká současně s dalšími pracemi 

zaměřenými na bariéry dobrovolnictví v dalších regionech a krajích České republiky, 

budou některé údaje podávány jak za konkrétní MČ Praha 5, tak i za kraj hl. m. 

Prahu, což umožní žádoucí srovnání s celostátním průměrem a bude mít vyšší 

výpovědní hodnotu, než pouhé srovnávání jednotlivých městských částí mezi sebou 

navzájem, které se navíc, jak již bylo naznačeno výše, od sebe v podstatných 

parametrech výrazně neliší.  

 

5.2.1. Demografické faktory:  

Při posledním sčítání lidu v roce 2001 měla MČ Praha 5 přes 77 000 

obyvatel, přičemž nadpoloviční většinu tvoří ženy. Dle věkového složení 

obyvatelstva výrazně převažuje věková skupina od 15 do 59 let (66,3%), 

seniorského věku je na Praze 5 necelých 19 procent obyvatel. Průměrný věk 

obyvatel je 39,8 let (Údaje sčítání lidu). Výrazným rysem ve věkové struktuře 

obyvatel je v hl. m. Praze zvýšený podíl seniorské věkové skupiny a snížený podíl 

dětí do 15 let věku ve srovnání s ostatními kraji České republiky (Analýza, 2010). 

Hl. m. Praha tak má nejstarší populaci v celé České republice, nicméně stárnutí 

české populace je obecným jevem zasahujícím do jisté míry všechny kraje 

(Analýza, 2009).  
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Nad svobodnými lidmi mírně převažují lidé žijící v manželství (43% ku 38%) 

(Údaje sčítání lidu), nicméně podíl svobodných, rozvedených a nesezdaných osob 

se v celé populaci postupně zvyšuje (Analýza, 2009).  

Co se týče náboženského vyznání obyvatel MČ Praha 5, přibližně dvě třetiny 

jsou bez náboženského vyznání a jedna čtvrtina obyvatel je věřící. Stejné nebo 

velmi podobné poměry platí ve všech kategoriích i za hl. m. Prahu (Údaje sčítání 

lidu).  

 

5.2.2. Socioekonomické faktory:  

Dle vzdělanosti převažují v MČ Praha 5 lidé s maturitou, kteří tvoří jednu 

třetinu obyvatel, na druhém místě pak jsou lidé vyučení a se středním vzděláním 

bez maturity (jedna čtvrtina). Významný je podíl osob s vysokoškolským vzděláním, 

kteří představují jednu pětinu obyvatel (Údaje sčítání lidu). Obecně platí, že 

vzdělanost populace roste v závislosti na velikosti města, z čehož vyplývá nejvyšší 

míra vzdělanosti v hl. m. Praze oproti ostatním krajům. Vysoká míra vzdělanosti 

v Praze je podpořena i koncentrací vyspělých služeb, školství, výzkumu apod. 

(Analýza, 2009).  

Hlavní město Praha se mezi ostatními kraji vyznačuje nejnižší mírou 

nezaměstnanosti (2,6% oproti celostátnímu průměru 7,7%) a nejvyšší mírou 

zaměstnanosti (Analýza, 2010).  

Hrubá měsíční mzda i starobní důchod jsou nejvyšší v Praze. Stejně tak je 

v Praze a okolí i nejvyšší životní úroveň. Obyvatelstvo v Praze tvoří nejvýše 

příjmovou skupinu (Analýza, 2010).  

 

5.2.3. Makroekonomické údaje:  

Indikátorem celkové výkonnosti ekonomiky je hrubý domácí produkt, v jehož 

tvorbě podle krajů dominuje Praha se čtvrtinovým podílem. Při vyjádření HDP na 

jednoho obyvatele kraje je Praha na dvojnásobku oproti průměru ČR (Analýza, 

2010).  

 

5.2.4. Závěr:  

Na základě výše zmíněných údajů lze konstatovat, že hl. m. Praha ve všech 

podstatných kategoriích vyčnívá nad ostatními kraji České republiky. Obyvatelstvo 
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Prahy se vyznačuje nejvyšším počtem vysokoškolsky vzdělaných osob, nejvyššími 

příjmy i životní úrovní, nejvyšším průměrným věkem, nejnižší nezaměstnaností atd.  

Přitom právě tyto charakteristiky patří mezi indikátory, které nejvíce ovlivňují 

míru občanské participace a tedy i tendenci lidí k dobrovolné činnosti. Z toho 

vyplývá, že obyvatelé Prahy by teoreticky měli být příznivě nakloněni dobrovolnictví 

a zapojení se do života občanské společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ČÁST 
 

 

 



6. METODOLOGIE  

 

6.1. Cíle výzkumu  

Detailnější popis záměru výzkumu je více rozebrán v úvodu práce, zde jsou 

pouze představeny hlavní cíle výzkumu.  

1. Identifikovat a analyzovat bariéry dobrovolnictví ve vybraných organizacích a 

zjistit, jaké faktory jsou v této souvislosti uváděny, zda některé z nich přímo 

souvisí s danou lokalitou či s parametry organizace.  

2. Zjistit postoj vedení organizací k dobrovolnictví obecně a rozlišit, zda existují 

rozdíly v přístupu k dobrovolnictví mezi státními a nestátními organizacemi.  

3. Určit možnosti dobrovolnictví ve zkoumaných organizacích.   

4. Nastínit možnosti rozvoje dobrovolnictví v dané oblasti.  

 

6.2. Výzkumné otázky  

Kvalitativní výzkum nevyžaduje stanovení hypotéz, neboť jeho cílem není 

jako v kvantitativním výzkumu testování hypotéz, ale naopak vytváření nových 

teorií a nového porozumění (Disman, 2002). Místo vytváření hypotéz je však 

účinné, jak doporučuje Chenail (1998), načrtnout si alespoň jakýsi programový cíl 

výzkumu či hlavní výzkumnou otázku či otázky, které bude mít výzkumník neustále 

na zřeteli, což mu umožní nevzdálit se od původního záměru, udržet konzistentní 

výzkumnou linii a neztratit se „v onom obrovském prostoru mezi literaturou, 

terénem a sebou samotným“ (Chenail, 1998:29).  

Hlavní výzkumné otázky této práce přímo vycházejí ze stanovených cílů a 

měly by být vodítkem při volbě každého kroku ve výzkumu, zejména při výběru 

metod sběru dat a zdrojů dat, při formulování otázek pro rozhovory a výběru 

respondentů, při vyhledávání a doplňování informací apod.  
 

Výzkumné otázky a podotázky:  

1. Jaké existují bariéry dobrovolnictví ve zkoumaných organizacích?  

1.1. Existují rozdíly mezi státními a nestátními neziskovými organizacemi 

v přístupu k dobrovolnictví a jaké?  

1.2. Lze určit nějaké „místně-specifické“ bariéry dobrovolnictví související 

s MČ Praha 5 nebo hl. m. Prahou?  
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1.3. Souvisí nějak parametry organizace (např. stáří, velikost, ekonomická 

síla, zaměření činnosti) s jejími názory na dobrovolnictví a 

s uváděnými bariérami?  

2. Jaký je postoj vedení zkoumaných organizací k dobrovolnictví obecně?  

2.1. Jakou hodnotu mu přisuzuje? 

2.2. Jaká je informovanost vedení o dobrovolnictví?  

3. Jaké jsou možnosti dobrovolnictví ve zkoumaných organizacích?  

4. Doporučení: jaké jsou způsoby překonání bariér a rozvoje dobrovolnictví v 

daném městě ve vybrané oblasti?  

 

6.3. Výzkumná strategie  

Výzkumnou strategii a metody sběru dat určuje účel výzkumu a výzkumný 

problém. Protože cílem tohoto výzkumu je analýza a hledání porozumění dosud 

téměř neprobádaného sociálního jevu se všemi souvisejícími aspekty (tj. bariér 

dobrovolnictví v neziskových organizacích), byl zvolen kvalitativní výzkum.  

Úkolem kvalitativního výzkumu je odhalovat neznámé skutečnosti o 

sociálních jevech, zejména jejich obsah, strukturu, vlastnosti, faktory, které je 

ovlivňují či s nimi nějak souvisejí. Kvalitativní strategie umožňuje zachytit jevy 

v jejich dynamice a pochopit jejich smysl, a tak vytvořit komplexní obraz 

zkoumaného problému (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001). 

Kvalitativní výzkumná strategie představuje nelineární interaktivní proces, 

v němž jednotlivé fáze probíhají paralelně a vzájemně se ovlivňují a výzkumný plán 

se přizpůsobuje dle průběžných výsledků a okolností (Hendl, 2005). V průběhu 

výzkumu, během sběru dat a jejich analýzy, se nestále vynořují nové domněnky a 

nastávají nová rozhodnutí ohledně výzkumné strategie, zdrojů dat, jejich množství, 

typu atd., takže předem nelze určit definitivní výzkumný plán.  

Přestože se jedná o kvalitativní výzkum, je jeho součástí drobná kvantitativní 

analýza (viz kapitola 7.2.), která statisticky hodnotí neziskové organizace na Praze 

5 s cílem zjistit, jaký je podíl organizací, které dobrovolníky využívají a které nikoli a 

porovnat tyto organizace z hlediska jejich právní formy.  

Výzkumná strategie této práce se nejvíce blíží tzv. zakotvené teorii, což je 

postup, který usiluje o generování nové teorie, která má být zakotvena v datech a 

vždy se vztahuje k určité populaci, vymezenému prostředí či době (Hendl, 2005). 
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V tomto případě je usilováno o vytvoření „malé teorie“ o bariérách dobrovolnictví 

v neziskových organizacích na Praze 5, nicméně není vyloučeno, že tytéž závěry 

platí pro neziskové organizace v dalších městských částech i v jiných městech.  

Zakotvená teorie je v tomto výzkumu používána více jako nástroj analýzy 

získaných dat než jako kompletní výzkumný design, protože nejsou dodrženy 

následující principy: otevřený výběr vzorku, volba datového materiálu až do 

teoretické saturace a nezatíženost apriorními teoretickými představami o 

zkoumaném problému.  

Základní postup zakotvené teorie však zachován je. Zahrnuje etapu sběru 

dat, etapu kódování sebraného materiálu a vytvoření základních kategorií a prvních 

domněnek o vznikající teorii a nakonec etapu konstruování nové teorie. Všechny 

tyto fáze se však vzájemně překrývají a neustále se opakují až do teoretického 

nasycení (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). Linie výzkumu v této práci má více 

lineárnější podobu, před započetím výzkumu byla nastudována příslušná literatura, 

následoval výběr vzorku dle určených kritérií a sběr dat zejména pomocí rozhovorů. 

Poté byly všechny rozhovory přepsány a podrobeny analýze kódováním. Více 

k jednotlivým fázím výzkumu viz dále.  

 

6.4. Výběr vzorku  

Výzkumný vzorek v tomto výzkumu tvoří sedm neziskových organizací 

vybraných tak, aby odrážely situaci na Praze 5 a uspokojily potřeby tohoto 

výzkumu. Vzorek zahrnuje tři státní neziskové organizace a čtyři nestátní neziskové 

organizace. Mírná převaha organizací občanského sektoru ve vzorku je dána jednak 

tím, že na Praze 5 působí výrazně více nestátních organizací oproti organizacím 

státním, a jednak tím, že nestátní neziskové organizace jsou více různorodé jak 

zaměřením své činnosti, tak právními formami.  

Vzorek není homogenní, ale naopak značně heterogenní, protože organizace 

byly pokud možno vybírány tak, aby zahrnovaly širší spektrum organizací co do 

právních forem a zaměření činnosti v rámci sociální oblasti, tj. např. práce s dětmi, 

sociální péče, domovy pro seniory atd.  

Rozhodnutí o přesném poměru státních a nestátních organizací ve vzorku 

proběhl v průběhu výzkumu na základě vytvořeného přehledu organizací na Praze 

5, který sloužil jako základní databáze organizací pro další oslovování a výběr. 
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Předem bylo stanoveno pouze to, že vzorek musí obsahovat jak státní, tak nestátní 

neziskové organizace v počtu 3 až 5 organizací od každého typu, aby bylo možné 

zodpovědět výzkumné otázky týkající se rozdílu v přístupech k dobrovolnictví u 

těchto dvou typů organizací.  

V ideálním případě by v rámci zakotvené teorie bylo vhodné ponechat výběr 

vzorku otevřený a v pozdějších fázích výzkumu volit další organizace již selektivně 

za účelem ověření či doplnění vznikající teorie a s výběrem organizací pokračovat 

až do nasycení, tj. do bodu, kdy již další zjištěné údaje nepřinášejí nové informace. 

Pro účely této práce však byl počet zkoumaných organizací předem omezen, a to 

zejména z toho důvodu, že přepis, kódování a analýza většího množství rozhovorů 

je časově značně náročná činnost a v rámci diplomové práce těžko zvládnutelná.  

Výběru organizací do vzorku předcházelo zmapování terénu v dané lokalitě 

za účelem vytvoření databáze2 všech neziskových organizací na Praze 5, které 

působí v  oblasti sociálních služeb. Zařazeny byly jak konkrétní neziskové 

organizace, tak také jednotlivá zařízení, pokud jedna organizace provozuje více 

zařízení v dané lokalitě (což je častý případ příspěvkových organizací). A to z toho 

důvodu, že se mnohdy stává, že v jednom zařízení dobrovolníky využívají, zatímco 

v jiném zařízení v rámci téže organizace nikoli.  

Celkový přehled neziskových organizací byl sestaven formou jakési matice či 

typologie, jak doporučuje Stake (In Silverman, 2005), do níž byly zaneseny a 

roztříděny jednotlivé organizace/zařízení podle předem určených kritérií (dle právní 

formy, dle toho, zda využívají dobrovolníky či nikoli, podle cílové skupiny a 

zaměření činnosti atd.), což výrazně usnadnilo pozdější selekci.  

                                                 
2 Databáze neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb na Praze 5 byla vytvořena na 
základě informací z těchto zdrojů:  
- Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV:  
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1270115319418_3;  
- Portál Alfabet – informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením: 
http://www.alfabet.cz/portal/page?_pageid=36,1&_dad=portal&_schema=PORTAL;  
- Nestátní neziskové organizace v MČ Praha 5: http://www.neziskovky5.cz/;  
- Centrum sociálních služeb Praha: http://www.csspraha.cz/;  
- Katalog sociálních služeb Praha 5: http://www.kpss5.cz/files/other/katalog.pdf;  
- Informační brožura Neziskové organizace na Praze 5, MČ Praha 5;  
- Databáze Firmy.cz;  
- Obchodní rejstřík a sbírka listin: www.justice.cz;  
- Helpless, o.p.s. – informační portál: http://www.helples.cz/;  
- Portál pro sociální oblast města Prahy:  
http://socialnipece.praha.eu/jnp/cz/socialni_sluzby/prehled_poskytovatelu_SS_MC.html;  
- Internetové stránky jednotlivých organizací.  
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Skupina organizací, které byly do celkového přehledu neziskových organizací 

zařazeny do kategorie bez dobrovolníků, zahrnovala jak organizace, které 

s dobrovolníky nepracují vůbec, tak také organizace, které dobrovolníky využívají 

jen výjimečně či jednorázově. Tyto organizace byly pro účely této práce 

považovány za subjekty, které dobrovolníky nevyužívají.  

Těm organizacím, o nichž se požadované údaje nepodařilo zjistit z jiných 

zdrojů, byl následně zaslán prostřednictvím elektronické pošty dotazník, který 

obsahoval dvě otázky, a sice dotaz na právní formu organizace a dotaz zjišťující, 

zda spolupracují s dobrovolníky či nikoli. Dotazník je k nahlédnutí v příloze č. 1.  

V další fázi výběru byly osloveny pouze ty organizace, které uvedly, že s 

dobrovolníky nespolupracují, s dotazem na poskytnutí rozhovoru. Vzhledem 

k tomu, že ze skupiny příspěvkových organizací a církevních právnických osob 

nebyla v této fázi výběru dostatečná odezva, bylo nutné v několik případech 

přistoupit k osobnějšímu způsobu oslovení a zjištění požadovaných informací 

prostřednictvím telefonického hovoru.  

V závěrečné části výběru tedy hrála velkou roli i ochota a zájem 

představitelů dotázaných organizací komunikovat a poskytnout rozhovor. Konečný 

přehled organizací, které byly zkoumány, obsahuje tabulka v kapitole 8.1.  

 

6.5. Metody sběru dat  

Základní metodou sběru dat v tomto výzkumu byly polostrukturované 

rozhovory, resp. rozhovory pomocí návodu. Před uskutečněním rozhovorů proběhla 

analýza dokumentů a byl rozeslán již zmíněný dotazník. Návratnost dotazníků 

dosáhla 56 %.  

V rámci analýzy dokumentů byla zkoumána jak odborná literatura potřebná 

pro zpracování teoretické základny práce, tak literatura neodborná, tj. zejména 

dokumenty organizací za účelem zjištění požadovaných údajů (stanovy, výroční 

zprávy, brožury). Mezi zkoumané dokumenty dále patří zákony (zákon o 

dobrovolnické službě, zákon o sociálních službách) a materiály ČSÚ použité ke 

zpracování socioekonomické analýzy zkoumané lokality.  

Polostrukturované rozhovory (resp. rozhovory pomocí návodu) byly 

realizovány buď s vedením dané organizace nebo i eventuelně s jiným 

pracovníkem, který byl ochoten se k problematice vyjádřit. Ve třech případech byly 
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respondenty ředitelky organizací, v dalších dvou případech zástupkyně vedoucího a 

ve dvou případech sociální pracovníci.  

Rozhovory probíhaly během července a srpna a bylo jich uskutečněno 

celkem sedm, tj. v každé vybrané organizace jeden. Pět rozhovorů bylo realizováno 

osobně na předem domluveném místě, obvykle v kanceláři respondenta, v jednom 

případě proběhl rozhovor v kavárně. Dva rozhovory byly uskutečněny formou 

telefonického hovoru, protože tito respondenti z časových důvodů odmítli setkání. 

Telefonický hovor byl krátký a jeho cílem bylo zjistit alespoň postoj dané 

organizace k dobrovolnictví a překážky bránící zapojení dobrovolníků. Délka trvání 

rozhovorů byla od 25 do 40 minut a všechny rozhovory byly nahrávány a následně 

přepsány.  

Respondenti byli dotazováni na základě předem připraveného návodu 

k rozhovoru, který je k dispozici v příloze č. 2.  Témata rozhovoru (postoje 

k dobrovolnictví, bariéry, místně-specifické faktory, možnosti spolupráce 

s dobrovolníky atd.) byla předem určena, ovšem konkrétní pořadí a formulace 

otázek se vždy odvíjely od konkrétní situace. Návod k rozhovoru pomohl jednak 

udržet zaměření rozhovoru a vždy se opět vrátit k diskutovanému tématu a jednak 

nic důležitého neopomenout.  

 

6.6. Metoda analýzy dat  

Analýza dat získaných z rozhovorů proběhla metodou zakotvené teorie, jejíž 

základní analytickou technikou je kódování. Kódováním se z množství konkrétních 

dat vytahují abstraktnější prvky, které jsou základem budoucí teorie, která má být 

v konečné fázi pokud možno obecná a abstraktní (Švaříček, Šeďová a kol., 2007).  

Proces kódování spočívá v tom, že konkrétním výpovědím respondentů jsou 

přiřazovány obecnější kódy – koncepty, které již v datech přímo obsaženy nejsou, 

nýbrž vznikají aktem interpretace výzkumníkem. Tyto koncepty jsou dále slučovány 

pod ještě obecnější kategorie, které představují základní stavební kameny vznikající 

teorie (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). Tímto způsobem probíhá hledání klíčových 

faktorů a aspektů ovlivňujících přítomnost či absenci dobrovolníků v 

neziskové organizaci z perspektivy samotných organizací.  

Základem metody zakotvené teorie je rovněž neustálá komparace 

empirického materiálu – srovnávají se data zjištěná z rozhovorů mezi sebou 



 57

navzájem, i získaná data s teprve vznikající teorií. Rozhovory jsou opakovaně 

pročítány a vytvořené koncepty a kategorie jsou opětovně srovnávány. Cílem této 

komparace je odhalit společné prvky jednotlivých skupin jevů a zároveň ukázat, 

v čem se odlišují od jiných skupin (Švaříček, Šeďová a kol., 2007).  

Fáze analýzy a systematického kódování započala v momentě, kdy byly 

uskutečněny všechny rozhovory, nicméně první domněnky a poznámky se objevily 

již při přepisování rozhovorů.  

Před kódováním je totiž nezbytné přepsat rozhovory, které mají být 

následně analyzovány. Kódování pak zahrnuje označení kritických míst v datech, 

všímání si objevivších se témat, která mají vztah k výzkumným otázkám, a hlavně 

poznámkování, tj. zapisování analytických nápadů, prvních domněnek a 

předběžných hypotéz o problému. Poznámkování je tak klíčovým prvkem 

v zakotvené teorii, protože jeho prostřednictvím dochází k analýze dat a kódů a ke 

konstruování nové teorie už v raných fázích výzkumu (Švaříček, Šeďová a kol., 

2007).  

Po rozkódování každého rozhovoru bylo nakresleno grafické schéma názorně 

zobrazující bariéry dobrovolnictví v dané organizaci a související faktory. Jednotlivá 

schémata poté byla vzájemně porovnávána a sjednocována, aby nakonec vznikl 

jeden souhrnný model bariér dobrovolnictví v neziskových organizacích. Výsledná 

teorie je tedy vysvětlena jednak slovně a jednak také názorně zobrazena v podobě 

grafického schématu (viz kapitola 9).  

 

6.7. Etika výzkumu  

Zajištění etické korektnosti při jednání s respondenty v tomto výzkumu 

zahrnovalo zejména získání jejich souhlasu se záznamem rozhovoru.  

Při jednání se zkoumanými organizacemi byla přislíbena anonymita jak 

konkrétního respondenta, tak také organizace, a proto je přehled zkoumaných 

organizací v kapitole 8.1 značně zobecněn a konkrétní fakta o organizacích, která 

sice byla zjišťována (jako rok vzniku, roční rozpočet, počet zaměstnanců atd.), jsou 

ve výsledné zprávě vynechána, aby nebylo možné dané zařízení na základě toho 

identifikovat. V textu (např. při citování) je potom vždy zmiňována pouze právní 

forma organizace.  



 58

Protože výzkum nezacházel s citlivými informacemi o jednotlivých 

respondentech ani organizacích a byla zachovávána anonymita, emoční újma či jiné 

poškození účastníků nehrozí.  



7. NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA PRAZE 5  

 

7.1. Kapacita dobrovolnictví  

Na Praze 5 působí v oblasti sociálních služeb celkem 70 organizací, resp. 

zařízení, které byly vyselektovány na základě výše zmíněných kritérií (viz kap. 6.3. 

Výběr vzorku) a použity jako výchozí vzorek pro další užší výběr. Tyto organizace 

se věnují různorodým činnostem, poskytují různé druhy služeb a mají široké 

spektrum cílových skupin.  

Téměř všechny organizace v daném vzorku jsou veřejně prospěšnými 

organizacemi, pouze malé procento z nich jsou organizace vzájemně prospěšné 

(např. sdružení Anonymních alkoholiků, Český klub ohluchlých apod.). Ve vzorku 

tvoří tyto vzájemně prospěšné organizace menšinu nikoli proto, že by jich v této 

lokalitě působilo málo, ale nejspíš z toho důvodu, že se nejčastěji jedná o 

organizace svépomocné fungující na čistě dobrovolné bázi, jejichž činnost proto 

není tak veřejně propagována, tudíž jsou hůře dohledatelné, než organizace, které 

nabízejí své služby široké veřejnosti.  

 

Neziskové organizace na Praze 5 poskytují různé formy sociálních služeb a 

souvisejících aktivit, od poradenské činnosti (např. Bílý kruh bezpečí, Český 

helsinský výbor, ProFem, Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, Poradna pro 

rodinu, manželství a mezilidské vztahy), přes pečovatelskou a terénní službu (např. 

Diakonie ČCE, Progressive, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, 

Arcidiecézní charita Praha) až po denní centra a volnočasové aktivity (např. 

Rodinné centrum Andílek, Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu, 

Komunitní a mateřské centrum Barrandov a další).  

Na Praze 5 fungují různé druhy zařízení definované zákonem o sociálních 

službách (Zákon 108/2006, §34): jedná se mj. o azylové domy (např. Dům Gloria 

Arcidiecézní charity Praha), denní stacionáře (např. Centrum sociální a 

ošetřovatelské pomoci Praha 5), domovy pro osoby se zdravotním postižením 

(kupř. Palata – Domov pro zrakově postižené), terapeutické komunity (např. o.s. 

Kaleidoskop), chráněné bydlení (např. Společnost Duha), sociální poradny (kupř. 

Centrum pro zdravotně postižené pro Prahu 5 a 13), nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež (např. Dům dětí a mládeže Praha 5) a mnohá další.  
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Ve vzorku se dále nacházejí nadace a nadační fondy, které finančně 

podporují aktivity spadající do sociální oblasti (např. Nadace dětem Terezy Maxové, 

Nadační fond Zdeňky Žádníkové, firemní Nadace Leontinka) a také chráněné dílny 

zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (např. výrobní družstvo DIPRA).  

Spektrum cílových skupin organizací v sociální oblasti je značně široké, 

zahrnuje děti, mládež i celé rodiny, seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby 

závislé na návykových látkách či osoby sociálně vyloučené.  

Sociální služby patří k oblastem, kde je využití dobrovolníků nejčastější a kde 

má dobrovolná práce nejvíce možností a podob. Škála činností, které dobrovolníci 

mohou v organizacích na Praze 5 vykonávat je, jak lze usuzovat z výše zmíněného 

výčtu činností a zařízení, značně široká a potenciální dobrovolníci mají na výběr 

z mnoha druhů oblastí působení, konkrétních aktivit i cílových skupin.  

 

Pravděpodobnost dobrovolnictví ze strany občanů i otevřenost 

k dobrovolníkům na straně samotných neziskových organizací může významně 

podpořit dobrovolnické centrum, jehož funkce spočívá v získávání dobrovolníků a 

hledání možností jejich uplatnění. Hlavní úlohou dobrovolnického centra je rovněž 

podpora a propagace myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce 

s neziskovými organizacemi. Dobrovolnické centrum mj. nabízí vzdělávání a 

semináře pro neziskové organizace či realizuje vlastní dobrovolnické programy 

(Tošner, Sozanská, 2006).  

„Dosavadní zkušenosti ukazují, že přítomnost dobrovolnického centra 

v regionu napomáhá rozvoji dobrovolnictví v neziskových organizacích. Metodická 

pomoc center (…) pomáhá překonávat počáteční nedůvěru a obavy profesionálních 

pracovníků, klientů (…) i veřejnosti“ (Tošner, Sozanská, 2006:104).  

Na Praze 5 sídlí hned tři dobrovolnická centra (Dobrovolnické centrum 

ADRA, Dobrovolnické centrum HESTIA s programem Pět P a Dobrovolnické 

centrum Fakultní nemocnice v Motole). Kromě toho sídlí v hl. m. Praze Národní 

dobrovolnické centrum HESTIA a další dobrovolnická centra, která se zaměřují buď 

na dobrovolnictví obecně nebo na konkrétní typy dobrovolné činnosti (jako např. 

dobrovolnictví v nemocnicích apod.) a mohou poskytovat své služby i obyvatelům a 

organizacím na Praze 5.  
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7.2. Statistika  

Ačkoli je tento výzkum bezesporu kvalitativním šetřením, budou v této 

kapitole kvantitativně zhodnoceny relevantní údaje o organizacích působících na 

Praze 5 v oblasti sociálních služeb. Jedná se především o počty organizací podle 

typu organizace (státní neziskové organizace / nestátní neziskové organizace) a 

jejich právní formy (občanské sdružení, nadace, příspěvková organizace atp.) a o 

poměr organizací, které dobrovolníky využívají a které nikoli. Tyto údaje jsou 

znázorněny v tabulkách a grafech vždy pod příslušným textem.  

Tento kvantitativní přehled si klade za cíl názornější zobrazení stavu 

využívání dobrovolné práce neziskovými organizacemi na Praze 5, přičemž bude 

vzhledem k výzkumné otázce kladen důraz na rozdíly mezi jednotlivými typy a 

právními formami organizací v míře využívání dobrovolníků.  

 

7.2.1. Poskytovatelé sociálních služeb na Praze 5:  

Poskytovatele sociálních služeb na Praze 5 lze dělit z hlediska typu 

organizace na státní neziskové organizace a nestátní neziskové organizace. Kromě 

neziskových organizací poskytují sociální služby na Praze 5 i komerční subjekty 

(např. Geria, s.r.o.) a fyzické osoby nabízející nejčastěji pečovatelské služby na 

základě živnostenského oprávnění. Tyto subjekty však kvůli svému komerčnímu 

záměru nejsou dále zahrnuty do výzkumu.  

Z celkového počtu 73 neziskových organizací, které na Praze 5 působí 

v oblasti sociálních služeb, výrazně převažují nestátní neziskové organizace, které 

svým počtem 52 organizací (resp. zařízení) tvoří přes 70 procent, zatímco státní 

neziskové organizace s počtem 8 organizací (resp. zařízení) představují necelých 11 

procent poskytovatelů sociálních služeb (viz graf č. 1.).  

U třinácti organizací se právní formu nepodařilo zjistit, nicméně se lze 

domnívat, že se vzhledem k typu organizace a obsahu činnosti jedná většinou o 

organizace občanského sektoru, čímž se podíl nestátních neziskových organizací 

jakožto poskytovatelů sociálních služeb ještě zvyšuje.  
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Graf 1.: Poskytovatelé sociálních služeb (dle typu organizace)  
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 Zdroj: vlastní  

 

Do skupiny státních neziskových organizací působících v oblasti sociálních 

služeb patří na Praze 5 pouze příspěvkové organizace, jichž je zde celkem 8 (včetně 

jednotlivých zařízení spadajících pod jednu organizaci) a jejich zřizovateli jsou MČ 

Praha 5 a kraje (Magistrát hl. m. Prahy, Středočeský kraj). U jedné z příspěvkových 

organizací se zřizovatele nepodařilo zjistit.  

Vedle příspěvkových organizací jsou dominantními poskytovateli sociálních 

služeb na Praze 5 organizace občanského sektoru, přičemž nejčastěji se jedná o 

občanská sdružení, nadace a nadační fondy, dále pak obecně prospěšné 

společnosti a církevní právnické osoby. Kromě toho zde působí i jedno sdružení 

právnických osob a jedno výrobní družstvo.  

 

Přesné počty organizací podle právní 

formy zobrazuje následující tab. č. 4, z níž je 

rovněž patrné, že mezi organizacemi 

občanského sektoru mají značnou převahu 

občanská sdružení, která sama tvoří přes 45% 

z celkového počtu organizací, zatímco např. 

příspěvkové organizace tvoří necelých 11%.  
 

   Zdroj: vlastní 

 

právní forma počet 
o.s. 33 
nadace/nadační fond 9 
příspěvková organizace 8 
o.p.s. 4 
církevní právnická osoba 4 
sdružení PO 1 
družstvo 1 
nezjištěno 13 
celkem 73 

Tab. 4.: Počet organizací  

(dle právní formy)  
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7.2.2. Využívání dobrovolníků neziskovými organizacemi na Praze 5:  

Co se týče využívání dobrovolné práce neziskovými organizacemi na Praze 5, 

tak je nutné předeslat, že následující závěry zahrnují pouze organizace, o kterých 

se požadovanou informaci, tj. zda využívají dobrovolníky, podařilo zjistit, ať už 

z rozeslaných dotazníků, telefonickým dotazem anebo z jejich internetových stránek 

a dalších dostupných materiálů. Z celkem 73 organizací jsou zde tedy k dispozici 

údaje za 41 organizací (viz tab. č. 5).  

Zmíněný počet organizací, z něhož se vychází je sice tak nízký, že statistický 

přínos celé úvahy se může zdát mizivý, na druhou stranu však alespoň částečně 

naznačuje trendy ve využívání dobrovolníků, které v daných typech organizací 

převažují. Navíc, vzhledem k tomu, že známe situaci více než poloviny organizací, 

se lze domnívat, že ve zbývajících organizacích bude situace přibližně podobná.  

Tabulka č. 5 a graf č. 2 zobrazují míru využívání dobrovolníků neziskovými 

organizacemi, a to souhrnně jak státními, tak nestátními. Odhalují, že spolupráce 

s dobrovolníky je poměrně běžnou součástí činnosti neziskových organizací ve více 

než 73 % případů. Z 41 organizací jich totiž celých 30 uvedlo, že ve svém zařízení 

s dobrovolníky dlouhodobě spolupracují.  
 

Tab. 5.: Využívání dobrovolníků neziskovými organizacemi  

Celkový 
počet 

organizací zjištěno 
dobrovolníci 

ano 
dobrovolníci 

ne nezjištěno 
73 41 30 11 32 

Zdroj: vlastní  

 

Graf 2.: Využívání dobrovolníků neziskovými organizacemi  

30

11

dobrovolníci ano

dobrovolníci ne

 
  Zdroj: vlastní  



 64

7.2.3. Absence dobrovolníků dle typu organizace:  

Dále bylo zkoumáno, jaký je rozdíl ve využívání dobrovolné práce, resp. 

jejím nevyužívání, u organizací občanského sektoru a u příspěvkových organizací. 

Z tabulky č. 6 lze vyčíst, kolik a jaký procentuální podíl z celkového počtu organizací 

uvedl, že dobrovolníky pro svou činnost v současné době nevyužívá.  

Z příspěvkových organizací s dobrovolníky nespolupracuje 85 % organizací 

či zařízení. U organizací občanského sektoru se jedná o 15 % organizací, které 

uvedly, že dobrovolníky pro svou činnost nevyužívají. Lze tedy shrnout, že absence 

dobrovolníků je poměrně častým jevem zejména u státních neziskových organizací, 

zatímco valná většina organizací občanského sektoru dobrovolníky do své činnosti 

zapojuje. Názorně tuto skutečnost zobrazuje graf č. 3.  
 

Tab. 6.: Využívání dobrovolníků (dle typu organizace)  

typ organizace 
celkový 
počet zjištěno 

dobrovolníci 
ano (počet) 

dobrovolníci 
ne (počet) 

dobrovolníci 
ne (%) 

státní nezisková 8 7 1 6 85% 
nestátní nezisková 52 33 28 5 15% 
nezjištěno 13   32  

     Zdroj: vlastní 

 

Graf 3.: Míra absence dobrovolníků (dle typu organizace)  
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státní nezisková
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  Zdroj: vlastní 
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Míra nevyužívání dobrovolné práce neziskovými organizacemi byla dále 

analyzována s ohledem na jednotlivé právní formy. Z grafu č. 4 vyplývá, že výrazně 

nejvyšší míru absence dobrovolníků vykazují příspěvkové organizace s 85 %.  

Přesné procentuální podíly absence dobrovolníků v nestátních neziskových 

organizacích viz graf č. 4, který naznačuje, že s dobrovolníky nespolupracuje 

čtvrtina obecně prospěšných společností, pětina nadací a nadačních fondů a šestina 

občanských sdružení. Zajímavý je dále fakt, že z církevních právnických osob 

sídlících na Praze 5 všechny dotazované organizace uvedly, že v jejich účelových 

zařízeních dobrovolníci dlouhodobě působí. Tato skutečnost pravděpodobně 

pramení z toho, že základnou církevních organizací jsou věřící lidé, kteří jsou 

příznivěji nakloněni dobrovolnictví než ateisté, jak uvádějí četné studie (např. 

Wilson, 2000).  

 

Graf 4.: Míra absence dobrovolníků (dle právní formy)  
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  Zdroj: vlastní  
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8. ZKOUMANÉ ORGANIZACE  

 

8.1. Přehled zkoumaných organizací  

Následující tabulka č. 7 zobrazuje přehled dotazovaných organizací, včetně 

některých parametrů, které bylo možné zveřejnit při současném zachování 

anonymity organizace.  

Další údaje, jako rok vzniku, roční rozpočet, počet zaměstnanců či zdroje 

příjmů, byly sice zjišťovány, aby bylo možné postihnout rozdíly v přístupech 

k dobrovolnictví v souvislosti s parametry organizace, nicméně zde nejsou uvedeny. 

I kategorie „zaměření činnosti“ je z důvodů zachování anonymity do jisté míry 

zobecněna.  

V dalším textu bude při zmínkách o jednotlivých organizacích či při citování 

výroků respondentů uváděna pouze právní forma organizace.  

 

Tab. 7.: Přehled zkoumaných organizací  

Organizace 
právní 
forma3 zaměření činnosti 

znalost DC/ 
zákona o DS4 

pracovní pozice 
respondenta 

1 o.s. 
pobytové zařízení 
pro klienty ano/ne 

zástupkyně ředitelky, 
office manažerka 

2 o.p.s. 

terapie pro osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením ne/ne terapeut 

3 o.p.s. 
odborné sociálně-
právní poradenství ano/ano ředitelka 

4 o.s. 

volnočasové aktivity 
pro zdravotně 
postižené ne/ne jednatelka sdružení 

5 přísp. org. 
odborné sociální 
poradenství ano/ano 

soc. pracovnice, 
zástupkyně ředitelky 

6 přísp. org. 
volnočasové aktivity 
pro mládež ? sociální pracovník 

7 přísp. org. pečovatelská služba ano/? ředitelka 
      Zdroj: vlastní  

 

 

 

 
                                                 
3 Zkratky pro označení právní formy: o.s. – občanské sdružení, o.p.s. – obecně prospěšná společnost, 
přísp. org. – příspěvková organizace.  
4 Tento sloupec obsahuje údaje, které se vztahují k míře informovanosti dotazovaných organizací o 
dobrovolnictví. Vysvětlení zkratek: DC – dobrovolnické centrum, DS – dobrovolnická služba.  
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8.2. Údaje o zkoumaných organizacích  

Zkoumané organizace představují značně heterogenní vzorek, a to jak podle 

právní formy (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové 

organizace), tak také podle cílových skupin klientů (zdravotně postižení, děti a 

mládež, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením ad.).  

Skutečnost, že mezi zkoumanými organizacemi není žádná církevní 

právnická osoba, není náhoda, ale vyplývá to z toho, že všechna účelová zařízení 

církví na Praze 5 uvedla, že s dobrovolníky spolupracují, proto dále nebyla 

předmětem zkoumání.  

Naopak nadace a nadační fondy by do zkoumaného vzorku zařazeny byly, 

nepodařilo se však s těmi, které dobrovolníky nevyužívají, uskutečnit rozhovor. Na 

druhou stranu nadace a nadační fondy představují specifickou právnickou osobu 

mezi organizacemi občanského sektoru, protože smyslem jejich působení je 

finanční podpora jiných organizací či fyzických osob a tedy neposkytují přímo služby 

klientům jako ostatní neziskové organizace. Působení dobrovolníků v nadacích a 

nadačních fondech je tedy omezeno na administrativní práci, technickou podporu či 

výpomoc na akcích, které pořádají apod.  

Vybrané organizace jsou rovněž velmi různorodé z hlediska parametrů jako 

je stáří, velikost či zdroje příjmů. Ve vzorku jsou např. organizace působící ještě 

před rokem 1989 i organizace mladé, které zahájily svou činnost teprve v roce 

2006.  

Podle velikosti se zkoumané organizace pohybují od malých zařízení 

s pouhými třemi zaměstnanci až k větším organizacím s více než 10 zaměstnanci.  

Zdroje příjmů jsou rovněž různorodé, jsou jimi jak dotace z veřejných 

rozpočtů a finanční prostředky z EU, tak také tuzemské i zahraniční nadace, 

městská část Praha 5 a firemní sponzoři.  

Valná většina vybraných organizací je registrovaným poskytovatelem 

sociálních služeb, s výjimkou jedné organizace.  

 

Co se týče zkušeností zkoumaných organizací s dobrovolníky, tak jedna 

organizace (o.s.) využila práci dobrovolníků jako jednorázovou pomoc při rozdávání 

propagačních materiálů na akci pro veřejnost a ani v budoucnu tuto formu 
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spolupráce s dobrovolníky nevyloučila, nicméně dobrovolníky dlouhodobě a 

soustavně působící v organizaci nemají a ani neplánují.  

Další tři organizace (o.p.s. a dvě přísp. org.) uvedly, že dobrovolníky nikdy 

neměly a ani o tom dosud v podstatě neuvažovaly.  

Jedna organizace (přísp. org.) údajně o spolupráci s dobrovolníky zájem 

měla, požádala o zprostředkování jedno z pražských dobrovolnických center, to 

však žádné dobrovolníky organizaci nedodalo, čímž celá záležitost skončila.  

Mezi sedmi zkoumanými organizacemi mají dvě organizace (o.p.s. a o.s.) 

velmi specifické postavení. Respondenti totiž v prvním kontaktu uvedli, že 

dobrovolníky nemají, nicméně během rozhovorů byly odhaleny zajímavé 

skutečnosti o reálné situaci v oblasti dobrovolnictví v těchto organizacích. Jedna 

z organizací (o.p.s.) např. dlouhodobě spolupracuje s odborníky na danou 

problematiku, kteří pro ni pracují „částečně dobrovolně“ v tom smyslu, že jsou za 

tuto činnost sice finančně ohodnoceni, honorář však zdaleka neodpovídá hodinové 

sazbě běžné v daném oboru, tím pádem věnují svůj čas a své kompetence dané 

organizaci za záměrně nižší ohodnocení.  

Druhá organizace je ještě specifičtější, protože opět až v rámci rozhovoru 

vyplynulo, že všichni lidé pracují v organizaci vlastně zdarma, čili sami dobrovolníky 

jsou, ovšem dosud se za ně nepovažovali a navenek vytvářejí klamný dojem, že se 

jedná o zaměstnance. Vzhledem k tomu, že sami sebe jako dobrovolníky nevnímají, 

byli tedy i výzkumníkem vnímáni tak, jako by byli zaměstnanci.  
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9. ANALÝZA DAT 

 

9.1. Postoje k dobrovolnictví  

V této podkapitole budou zhodnoceny postoje k dobrovolnictví ve 

zkoumaných organizacích, bude shrnuto, jaká hodnota ve společnosti je 

dobrovolnictví organizacemi přisuzována a nakolik je vedení neziskových organizací 

o dobrovolnictví vůbec informováno. Přičemž bude kladen důraz i na rozdíly 

v postojích k dobrovolnictví mezi státními a nestátními organizacemi. Text je 

proložen citacemi5, které dokládají jednotlivé závěry a úsudky.  

 

9.1.1. Informovanost o dobrovolnictví:  

Jak vyplývá z tabulky č. 7 (viz výše), informovanost organizací o 

dobrovolnictví, která byla měřena mj. kritériem znalosti zákona o dobrovolnické 

službě a znalosti dobrovolnického centra, je spíše průměrná. Některé organizace 

znají jak zmíněný zákon, tak také dokážou jmenovat některé z dobrovolnických 

center, jiné organizace naopak  neznají ani jedno a někde uprostřed na této škále 

jsou organizace, které např. znají nějaké dobrovolnické centrum, ale o existenci 

zákona o dobrovolnické službě nevědí.  

Zákon o dobrovolnické službě nicméně vůbec neznala většina organizací, 

ostatní sice věděly, že existuje, ale obsahově s ním obeznámeny nebyly. Dvě 

respondentky zmíněný zákon znaly trochu blíže v souvislosti se svým minulým 

zaměstnáním. Dobrovolnické centrum znají čtyři ze sedmi organizací a jsou schopny 

alespoň jedno jmenovat. Ostatní organizace žádné konkrétní dobrovolnické 

centrum neznají, některé nicméně vědí o existenci instituce dobrovolnického centra.  

Obeznámenost s tím, co obnáší dobrovolnictví a kdo je dobrovolník, je 

vysoká. Obecně panuje představa, že dobrovolnictví je činnost prováděná bez 

nároku na honorář. Definice dobrovolníka jsou více méně vzájemně podobné, často 

je kladen důraz na smysluplné uplatnění dobrovolníka při dobrovolné činnosti, 

např.:  

Pod dobrovolníkem si představím člověka, který má zájem se angažovat a 

věnovat svůj čas něčemu smysluplnému bez nároku na honorář. (o.p.s.)  

 

                                                 
5 Citace jsou umístěny vždy pod konkrétním textem, jsou psány kurzívou a v závorce je vždy označení 
právní formy organizace, od níž výrok pochází.  
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Dobrovolnictví je také někdy chápáno spíše jako činnost vedená osobními 

motivacemi člověka nebo je srovnáváno s tzv. sousedskou výpomocí:  

Já to beru jako osobní angažovanost, ne jako dobrovolnictví. Že to ten člověk 

prostě chce, že studenti dělaj dobrovolnickou službu, protože prostě mají nějaké 

osobní motivace. (o.p.s.) 
 

(…) A myslím, že na vesnicích je to dobrovolnictví zase naopak úplně běžné a 

neříká se tomu dobrovolnictví. Každý pomáhá každému a berou to jako naprosto 

přirozenou věc. (přísp. org.)  

 

9.1.2. Hodnota dobrovolnictví ve společnosti:  

Dobrovolnictví je vnímáno jako pro společnost velmi užitečná a hodnotná 

činnost, která je ovšem v českém prostředí zatím ještě málo rozšířená.  

To si myslím, že je hrozně užitečné, že u nás je to málo využívané, málo 

rozvinuté a souvisí to se všemi možnými věcmi. Na západě tam je to úplně jiné, 

tam dělá charitu každý. (přísp. org.)  
 

 

Často je dobrovolnictví pojímáno jako užitečné právě v souvislosti s vlastní 

zkušeností respondenta s dobrovolnou prací, např.:  

No tak to si myslím, že je rozhodně užitečné, o tom není pochyb. Jako tím, že 

sama jsem dobrovolník, tak o tom není pochyb, pochopitelně, to jako určitě je 

dostatečně užitečná a záslužná práce. A je to fajn, že je na světě řekla bych plno 

lidí, který maj chuť to dělat, to je nádhera, to se mi strašně líbí. (o.s.)  

 

Přestože je dobrovolnictví obecně hodnoceno jako významná a pro 

společnost přínosná činnost, většina organizací nevidí mnoho příležitostí pro 

uplatnění dobrovolníka zrovna ve svém případě, což představuje jeden z hlavních 

důvodů absence dobrovolníků v neziskových organizacích.  

Já si myslím, že užitečné je, ale vždycky jde o to, kde, např. tady já nevidím 

smysluplné využití. (o.p.s.)  
 

Já myslím, že u nás se to nekryje zrovna v tom charakteru té služby, jinak si 

myslím, že je to skvělá věc, sama jsem dobrovolníkem byla, znám spoustu lidí a 

myslím si, že je to potřeba, že to dost pomáhá, že je to skvělé, ale pro nás ne. 

(o.s.)  
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9.1.3. Pojetí dobrovolnictví:  

Z rozhovorů vyplynulo, že dobrovolnictví je v mnoha organizacích chápáno 

jako činnost, jejíž hlavní úlohou může být pouze pokrytí základních provozních 

potřeb, které normálně uspokojují placení zaměstnanci (administrativní práce, 

úklid, sekání zahrady, pomoc se stavebními pracemi, fundraising, technická 

podpora atd.). Tímto by dobrovolníci přispívali pouze ke snížení finančních nákladů 

potřebných pro chod organizace, jsou však pro organizaci značně postradatelní.  

Ještě by nám tady mohl sekat zahradu. To je taky něco, na co si najímáme 

někoho zvenku a ten projekt to něco stojí, tak to si ještě dovedu představit. 

Případně, když se dělají nějaké práce na domě, tak si taky musíme někoho 

najmout. (o.p.s.)  
 

Když pořádáme ty turistický akce, ono nám tam třeba jednou dvě tři děti. (…) 

Takže jedou dvě tři děti a na ty si jako stačíme víceméně sami. (…) Protože si to 

dosud stíháme jakoby vlastními silami, tak mě ani nenapadlo o tom uvažovat, o 

těch dobrovolnících. (o.s.)  
 

Dobrovolnictví tedy není vnímáno jako nadstavbová aktivita, která může 

sloužit ke zvýšení kvality nebo k rozšíření nabídky poskytovaných služeb (více k roli 

dobrovolnictví v neziskové organizaci viz kapitola 3.5.).  

Právě tento postoj stojí v pozadí obvyklého argumentu zkoumaných 

organizací, že dobrovolníky nepotřebují nebo že v jejich případě není pro 

dobrovolníky využití. Pokud totiž vedení organizace vnímá dobrovolníky pouze jako 

osoby nahrazující činnost běžného personálu nebo externích pracovníků (úklid, mytí 

oken atd.), potom se jistě nabízí argument, že dobrovolníci nejsou v dané 

organizaci zapotřebí, protože základní služby již pokryty jsou. Jakmile však 

organizace začne dobrovolníky vnímat jako určitý potenciál pro rozšíření a 

zkvalitnění své činnosti, otevřou se jí nové pohledy na věc a uvidí mnohé možnosti 

pro uplatnění dobrovolníků.  

 

Dalším značně rozšířeným předsudkem je pojetí dobrovolnictví jako laické, 

neprofesionální a neodborné činnosti a z toho vyplývající představa, že dobrovolník 

by mohl vykonávat pouze jednoduché práce, které nevyžadují zvláštní kvalifikaci a 

kompetence a nejsou příliš zodpovědné.  

Takže opravdu by mohli dělat jen lehkou administrativu, která nevyžaduje 

nějaké formuláře nebo úřední věci. (o.s.)  
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A třeba v naší organizaci už jsou ty služby tak vysoce kvalifikované, že si těžko 

dovedeme představit, že by nám tady dobrovolník nějak mohl pomáhat s 

poskytováním těch služeb. (přísp. org.)  
 

Někteří respondenti se vyjádřili v tom smyslu, že je velmi nepravděpodobné, 

aby odborník projevil zájem dobrovolně pracovat pro jejich organizaci a kdyby se 

takový objevil, tak by byl dokonce považován za podezřelého a bylo by nutné 

důkladně prověřit důvody jeho konání.  

Musel by mít požadovanou kvalifikaci pro tu práci a museli bychom jasně vědět 

jeho motivaci, protože kdyby nějaký třeba nezaměstnaný terapeut řekl, že chce 

tady dělat dobrovolníka, tak by působil prostě podezřele, že. TAZATEL: Proč 

myslíte? RESPONDENT: Protože to u nás není zvykem, v těchto zeměpisných 

šířkách. Tak rovnou bychom si museli objasnit ty motivy, které ho k tomu vedou. 

(přísp. org.)  
 

Představa dobrovolníka jako laika souvisí také s přesvědčením některých 

respondentů, že odborné práce jsou zpravidla placené a že by se tedy zkrátka 

nepodařilo najít dobrovolníka na činnost jako je např. fundraising, počítačová 

podpora, právní poradenství apod.  

Možná ty počítače, protože občas máme problém sehnat nějakou firmu, když je 

potřeba něco zapojit nebo nainstalovat (…), ale na to bychom zase asi těžko 

nějakého dobrovolníka sháněli. Že by nám to dělal někdo jako dobrovolník, to si 

nedovedu představit (…), protože už jsou to vysoce odborné věci a každý si to 

rád nechá zaplatit. (přísp. org.)  
 

Třeba by bylo skvělé mít dobrovolníky na fundraising, ale kdo ti to bude dělat? 

(o.s.)  

 

Při uvažování o dobrovolnictví většina respondentů kladla důraz na 

smysluplné využití dobrovolníka v neziskové organizaci tak, aby jeho dobrovolná 

činnost byla přínosem nejen pro organizaci, ale aby bavila a naplňovala i 

samotného dobrovolníka. To zároveň svědčí o tom, že vedení neziskových 

organizací si obecně uvědomuje, jak důležité je věnovat se svým dobrovolníkům, 

správně je motivovat, a tak podporovat jejich setrvání v organizaci.  

Jako obecně si myslím, že to má smysl dobrý, ale vždycky jde o to, aby ten 

člověk fakt mohl být využitý. Když už teda investuje svůj čas a energii, tak aby 

měl pocit, že to má smysl, že je tam fakt něčemu platnej, to mi přijde 

významný. (o.p.s.)  
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Jako mohli by nám uklízet tady ty prostory, ale to myslím, že by je přestalo brzo 

bavit, to by je nenaplňovalo. (přísp. org.)  
 

(…) Ale nepřipadá mi zatím, že jsme zařízení, které by toho dobrovolníka mohlo 

nějak využít, smysluplně, nejen dát mu nějaký záběr práce, kterou by pro nás 

mohl odvést (…), ale aby i on měl dojem, že to teda má nějaký smysl. (o.p.s.)  

 

Dobrovolnictví je rovněž považováno za činnost, která je v českém kontextu 

málo rozvinutá a mezi běžnými obyvateli i ve sféře neziskových organizacích o ní 

stále panuje nízké povědomí.  

Mně přijde, že o tom dobrovolnictví se pořád nějak moc neví, že to není něco 

úplně standardního, že to je něco takovýho extra. (o.p.s.)  
 

(…) Ani já to povědomí nemám, ale já si myslím, že ani obecně není, že asi 

všichni nebo většina tuší, že nějací dobrovolníci jsou, ale tipnul bych, že většina 

normální populace si pod tím představí ty lidi, kteří pomáhají při povodních a pak 

už jako moc nevědí, což je takový fakt jednorázový vzedmutí. Pak asi určitá 

skupina lidí tuší, že existuje dobrovolnická práce, ale že by to bylo něco fakt 

standardního, co jako většina těch služeb fakt využívá, to tak z mýho pohledu 

prostě není. (o.p.s.)  

 

9.2. Možnosti dobrovolnictví  

Tato podkapitola shrne jednak možnosti využití dobrovolníků, které zmiňují 

sami respondenti, a jednak nastíní další možnosti dobrovolné práce ve zkoumaných 

organizacích.  

 

Velmi častým argumentem pro nevyužívání dobrovolníků v dotazovaných 

organizacích bylo právě to, že v dané organizaci údajně není mnoho příležitostí pro 

uplatnění dobrovolníka. Toto přesvědčení vyplývá z již zmíněného předpokladu, že 

dobrovolníci vykonávají pouze laické práce, případně nahrazují práci běžného 

personálu.  

Většina zkoumaných organizací se tedy shoduje na tom, že dobrovolníci by 

jim mohli pomáhat např. při jednoduchých administrativních úkonech, stavebních 

pracích, provozních záležitostech jako je např. úklid prostor, sekání zahrady, 

zvedání telefonů, otevírání klientům apod., ale rovněž shodně dodávají, že tyto 

práce by však pro potenciálního dobrovolníka nebyly dostatečně zajímavé a 

nemotivovaly by jej.  
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My bychom tady mohli dobře využít dobrovolníky na práci, u které mám velké 

pochybnosti, že by ji dobrovolník chtěl dělat, a to je třeba sekání zahrady nebo 

úklid. Možná by to někdo chtěl, ale zase ta moje představa, že kdybych šel dělat 

dobrovolníka, tak chci dělat něco trochu jiného. (o.p.s.)  

Jedna z organizací spatřuje i zajímavější možnost pro využití dobrovolníka, a 

sice v přímém kontaktu s klienty, kterými jsou zdravotně postižené osoby, jimž by 

se dobrovolník mohl věnovat jako asistent při akcích, které organizace pravidelně 

pořádá.  

My bychom je asi ze všeho nejspíš opravdu využili na to asistentství pro ty těžce 

zrakově postižený studenty, kde jako je potřeba, když jedeme ven na nějakou 

akci, tak je potřeba, aby ten člověk toho asistenta měl, protože potřebuje někam 

dovést, potřebuje prostě poradit se spoustou věcí. (o.s.)  
 

Tato organizace, která dosud o dobrovolnících nikdy neuvažovala, se pro 

tuto myšlenku během rozhovoru nadchla a do budoucna plánuje obrátit se na 

dobrovolnické centrum, které by jí se zajištěním dobrovolnického programu 

pomohlo.  

 

Jakmile odhlédneme od předsudku, že dobrovolník je laik, kterému nelze 

svěřit zodpovědnější či odbornější činnost, nahlédneme další možnosti využití. Jako 

dvě hlavní oblasti pro smysluplné uplatnění dobrovolníků ve zkoumaných 

organizacích lze vidět jednak volnočasové aktivity pro klienty organizace, ať už se 

jedná např. o rodiny s dětmi, postižené osoby, seniory atd., a jednak odborné 

činnosti vykonávané angažovanými dobrovolníky-odborníky (např. terapie, sociální 

či právní poradenství apod.). Všechny tyto druhy činností by byly nadstavbou, tedy 

rozšířením a zkvalitněním základních služeb, které organizace poskytuje svým 

klientům.  

Kromě přímého kontaktu s klienty by dobrovolníci mohli s organizací 

spolupracovat i formou jiné pravidelné aktivity, např. prováděním fundraisingu a 

propagace, organizováním akcí pro veřejnost nebo pro klienty, poskytováním 

technické podpory, pomocí s grafickým zpracováním propagačních a jiných 

materiálů atd.  

 

Dobrým příkladem a důkazem toho, že dobrovolníky je možné využít i na  

vysoce odborné činnosti, resp. že lze sehnat odborníky ochotné věnovat svůj čas a 
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odborné kompetence ve prospěch veřejně prospěšné organizace, je jedna ze 

zkoumaných organizací (o.p.s.), která již dlouhodobě spolupracuje s odborníky na 

danou problematiku, kteří pro organizaci pracují „částečně dobrovolně“ a poskytují 

jejím klientům právní poradenství.  

Tito lidé jsou motivováni osobní angažovaností a osobním zájmem o danou 

problematiku, a proto se jí věnují i dobrovolně nad rámec svého zaměstnání. Tento 

případ, jakkoli je specifický a možná výjimečný, dokazuje, že dobrovolníci-odborníci 

mohou vhodně doplňovat činnost neziskové organizace a úspěšně v ní fungovat.  

Nicméně ani odborníci působící v neziskové organizaci jako dobrovolníci 

nemusí být pouze přínosem, ale mohou představovat i nemalý problém pro vedení 

organizace. Potíže, které mohou s dobrovolníky-odborníky nastat, vyplývají právě 

z jejich postavení odborníků na danou problematiku, které vedení organizace 

mnohdy nemusí příliš rozumět.  

My to vlastně jakoby de facto sledujeme do jistý míry z povzdálí. Protože těžko 

můžeme do té právničiny zasahovat, když tomu jako nerozumíme. (o.p.s.)  
 

Organizaci se navíc nemusí dařit činnost takových dobrovolníků regulovat a 

mít nad ní dohled, protože k nim chová značný respekt a váží si toho, že jsou 

ochotní pomáhat vedle svého běžného zaměstnání veřejně prospěšné organizaci, a 

proto se může zdráhat je jakýmkoli způsobem řídit či usměrňovat.  

Nad těma právničkama nemůžeš mít takový dohled, oni si prostě jako nene-

chají-. Funguje to tak, že my se je snažíme trošku držet v nějakých mantinelech, 

někdy se nám to daří, někdy ne, ale je to samozřejmě hrozně těžký ta 

komunikace s nima, protože to jsou všecko poměrně dost výrazný osobnosti, už 

jenom tím, že se rozhodli vedle své praxe dělat nějakou takovou činnost, tak je 

to dost těžký. (…) Takže já třeba na ně nikdy nevyvíjím nějakej jakoby nátlak, to 

vůbec neexistuje, aby to tady šlo nějakým příkazem, protože oni tady prostě 

nebudou. (o.p.s.)  
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9.3. Bariéry dobrovolnictví  

Tato kapitola obsahuje analýzu překážek a faktorů, které zkoumané 

organizace uváděly jako důvody pro nevyužívání dobrovolníků. Odhalené bariéry 

dobrovolnictví lze rozdělit v zásadě do dvou kategorií, které jsou představeny níže. 

V další části této podkapitoly budou zanalyzovány rozdíly v bariérách dobrovolnictví 

mezi neziskovými organizacemi státními a nestátními a nakonec bude zodpovězeno, 

zda uváděné bariéry nějak souvisí s parametry organizace.  

 

9.3.1. Kategorizace bariér dobrovolnictví:  

Bariéry dobrovolnictví, které zkoumané organizace uváděly, lze rozdělit do 

dvou kategorií. První kategorie obsahuje překážky, které nějakým způsobem 

souvisejí s cílovou skupinou klientů nebo s poskytovanou službou (bariéry A). 

V druhé kategorii nalezneme ostatní bariéry, které jsou značně různorodé a 

souvisejí s provozními či organizačními záležitostmi, se zastávanými postoji 

k dobrovolnictví apod. (bariéry B).  

Jednotlivé bariéry a jejich rozdělení do zmíněných dvou kategorií zobrazuje 

následující schéma č. 1. Vzájemná provázanost bariér dobrovolnictví je zobrazena 

v schématu č. 2, které svědčí o komplexnosti zkoumané problematiky.  
 

Schéma 1.: Dvě kategorie bariér dobrovolnictví:  

Bariéry A  
(bariéry související s 

klienty nebo se službou) 

povaha služby - vysoce odborná 
není uplatnění pro dobrovolníka 
typ zařízení 
cílová skupina 
nebezpečí ohrožení klienta 
pochybnosti o zájmu ze strany 
dobrovolníka 

 

Bariéry B  
(ostatní) 

vysoké nároky na dobrovolníka 
organizační náročnost 
časová náročnost 
personální náročnost 
dodatečná zátěž 
typ organizace 
postoj k dobrovolnictví, předsudky, 
neinformovanost 
nepociťování potřeby 
nejistá investice 
nezájem ze strany dobrovolníků 

            Zdroj: vlastní 
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BARIÉRY A:  

Jako jeden z nejčastějších důvodů absence dobrovolníků v neziskové 

organizaci byla uváděna povaha poskytované služby, která je tak vysoce odborná a 

kvalifikovaná (terapie, sociálně-právní poradenství atd.), že není možné, aby se na 

jejím poskytování podílel dobrovolník.  

A třeba v naší organizaci už jsou ty služby tak vysoce kvalifikované, že si těžko 

dovedeme představit, že by nám tady dobrovolník nějak mohl pomáhat s 

poskytováním těch služeb. (přísp. org.)  
 

To je samozřejmě primární ta povaha té služby, že skutečně tuhle tu službu 

může poskytovat  kompletně kompetentní vzdělaný pracovník. Nemůžeme sem 

rozhodně posadit dobrovolníka. (přísp. org.)  

 

Tento argument vyrůstá z již zmíněné představy, že dobrovolník je laik a 

neprofesionál, jemuž lze svěřit pouze jednoduché činnosti nevyžadující zvláštní 

odbornost a kompetence. Kromě odborných činností pracovníci vykonávají ve 

zkoumaných organizacích samozřejmě i administrativní a jiné úkony. Těch je však 

oproti odborné práci s klienty pouhé minimum a navíc je i k administrativní práci 

zapotřebí určitých znalostí a vyžadují značnou zodpovědnost, proto je údajně 

rovněž nelze svěřit dobrovolníkovi.  

Ani tak, jak o tom mluvíme, tak moc nevidím tu příležitost, jak tady někoho fakt 

smysluplně zapojit. Bohužel je to asi hodně tím, že jsme zařízení, kde gros té 

práce a většina toho času probíhá v přímém kontaktu s klienty. A v kontaktu, 

který je teda docela dost odborný, řeknu hodně odborný, když jde o terapii. A 

administrativa, které je tady nejvíc, to jsou ty zápisy (…), za které já jakoby 

cítím díl odpovědnosti, nedovedu si to úplně představit. (o.p.s.)  
 

Nevím, do jaké míry je to reálné, protože my třeba nemáme takovou 

administrativu, která je jednoduchá, např. lepení obálek apod., téhle činnosti je 

tam hrozně málo. A ostatní činnosti dělám já, včetně PR, fundraisingu, prostě 

dělám úplně všechno (…). Ale že by vysloveně takové neodborné činnosti, že by 

někdo přišel a jenom manuálně, jednoduchý věci – toho tam zase není tolik. 

Přece jenom to, co mi zabírá čas, práce s úřady atd., tam už člověk musí 

rozumět problematice, něco o tom už vědět. (o.s.)  

 

Na tyto dvě bariéry volně navazuje předsvědčení, že dobrovolníci mají zájem 

trávit čas věnovaný neziskové organizaci smysluplnou prací, která je bude 

naplňovat a bavit a pokud by mohli vykonávat pouze jednoduché administrativní či 
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manuální práce, pravděpodobně by brzy ztratili motivaci pro pokračování ve své 

dobrovolné práci.  

Já ze své pozice jako praktikantky vím, že když jsem někde rovnala složky, tak 

jsem byla akorát pěkně naštvaná. (…) a proto vím, že ty lidi jsou potom stejně 

zpruzelý a podle mýho názoru to má být jenom úplná část tý práce. (o.p.s.)  

 

Tyto tři dílčí bariéry dohromady vytvářejí jednu velkou překážku v podobě 

argumentu, že v organizaci není pro dobrovolníka žádné využití, resp. žádné 

smysluplné uplatnění, kvůli němuž by stálo za to dobrovolníky nabírat. Zároveň lze 

na všechny základní úkony najmout placeného pracovníka, takže se nevyplatí 

vynakládat úsilí na shánění dobrovolníků.  

No, já si myslím, že té práce, kterou by mohl dělat ten dobrovolník, je hrozně 

málo a že to za to v podstatě nestojí. (o.s.)  

 

Velkou roli v této kategorii bariér hraje cílová skupina, která je v některých 

případech tak specifická (např. děti, mentálně postižení, drogově závislí atd.), že 

klade na dobrovolníka značně vysoké nároky, zejména na jeho osobnostní 

charakteristiky a předpoklady k práci s konkrétní cílovou skupinou a na závazek 

dlouhodobě a pravidelně spolupracovat s organizací, aby nedošlo ani k újmě 

dobrovolníka a hlavně ani k ohrožení klienta (např. vytvoří-li si klient vazbu na 

dobrovolníka, který nebude spolehlivý a brzy odejde).  

Jsou to prostě lidi s psychickými problémy a s nimi tam žijí a když tam přijde ten 

dobrovolník, který by s nimi pracoval, tak on nějakým způsobem musí mít toto 

zvládnuté, vědět, do čeho jde a i my se na něj musíme spolehnout. (…) Aby byl 

fakt nad věcí, silná osobnost – myslím, že tohle je potřeba, že by to nemohl 

dělat úplně každý. (o.s.)  
 

Práce s některými cílovými skupinami klientů je navíc velmi náročná, že se 

na straně vedení organizace objevuje pochybnost, že by vůbec někdo měl zájem 

tuto práci vykonávat ve svém volném čase a bez nároku na honorář.  

To si myslím, že přece jenom, aby tam docházel někdo dlouhodobě zadarmo, 

přičemž ta práce s touto skupinou je dost náročná a vyčerpávající. Nevím, 

nakolik by se takový dobrovolník vlastně necítil využívaném, nebo že je tam 

vlastně zadarmo. (o.s.)  
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Rozhodující může být i typ zařízení, které uvažuje o spolupráci 

s dobrovolníky. Na jednu stranu jsou pobytová zařízení pro působení dobrovolníka 

vhodná, protože se nabízí široká škála možných aktivit a činností (od volnočasových 

aktivit pro klienty až po organizační a provozní záležitosti), na druhou stranu se 

mezi zkoumanými organizacemi objevil i názor, že právě proto, že se jedná o 

pobytové zařízení, v němž bydlí do jisté míry uzavřená komunita klientů, v níž se 

vytváří značná dynamika, vzájemné vazby a vztahy, není toto zařízení pro příchod a 

občasné návštěvy dobrovolníka uzpůsobeno. Dobrovolník, který by docházel do 

zařízení pouze občas na výpomoc, by byl neznalý poměrů, představoval by cizorodý 

prvek a mohl by narušit běh společenství.  

Tak by to musel chtít dlouhodobě, protože tam už se dostáváme k tomu 

problému, co jsem ti říkala na začátku, že je potřeba, aby ten člověk byl 

nějakým způsobem do té komunity začleněn, aby věděl, co se tam zrovna děje, 

co tam nastalo za problémy. (o.s.)  

 

BARIÉRY B:  

Přejdeme-li nyní k ostatním bariérám, které brání dobrovolnictví 

v neziskových organizacích, objevuje se mnoho dílčích faktorů, které dohromady 

tvoří několik hlavních překážek.  

Dobrovolnictví se v očích představitelů neziskových organizací jeví primárně 

jako velmi nejistá investice, která vyžaduje mnoho úsilí na straně organizace, ale 

přináší malý užitek, protože záběr činností, které by mohli dobrovolníci v 

organizacích dělat, je podle respondentů velmi úzký. Dobrovolníci se tedy 

dotazovaným organizacím údajně nevyplatí.  

Určitě by to byl větší problém než užitek, si myslím. (přísp. org.)  
 

Já si myslím, že té práce, kterou by mohl dělat ten dobrovolník, je hrozně málo a 

že to za to v podstatě nestojí. (o.s.)  
 

Ono to chce opravdu nějaký čas (…) a té práce má člověk hrozně moc. Otázka 

je, jestli by se to vyplatilo nebo ne. Ale já si třeba myslím, že ten dobrovolník 

také potřebuje nějaké vedení, ocenění té práce, člověk se mu musí věnovat a 

teď je jenom otázkou, jestli v tom výsledku to je pomoc a jestli to převýší ten 

výdaj. (o.s.)  
 

Zkoumané organizace si zároveň dobře uvědomují, že zavedení 

dobrovolnického programu a započetí spolupráce s dobrovolníky s sebou nese 
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určitou zátěž, jak časovou, tak organizační, tak také personální, čímž pro organizaci 

představuje další obnos práce nad rámec běžné činnosti. Má-li být dobrovolník 

v organizaci spokojen a i organizace spokojena s ním, musí se mu cíleně někdo 

věnovat, což zahrnuje vedení, zaškolení, motivování atd. Dobrovolník by rovněž měl 

být pojištěn.  

Myslím, že by byl obrovský problém, jakým způsobem tady zabezpečit jejich 

fungování v téhleté organizaci. Sama víte, že to je pojištění těch dobrovolníků, 

jakým způsobem je pojišťovat, zda vůbec neodměňovat, nebo nějak odměňovat, 

jakým způsobem je do té činnosti zaškolit. A těch činností, které by tady mohli 

dělat, je opravdu minimum. (přísp. org.) 
 

No, já právě nevím, já když jsem to řešila někdy před 14 dny, tak jsem si říkala, 

tak na to kašlu, ještě dalších prostě milion papírů a říkám, teď by to bylo jako na 

mně nebo tady bych to hodila na kolegyni, tak mě to jako demotivovalo k tomu 

do toho jít. (…).  Já už jsem nad tím rozmýšlela, ale dost mě odradila všechna ta 

administrativa kolem, protože jsem si to začala načítat, ale ani jsem vlastně 

nenašla, kde jsou všechny ty formuláře, jenom jsem si zjistila, že bych šla přes 

Hestii [pozn.: dobrovolnické centrum]. Ale já se obávám toho, aby nám to 

nepřineslo jako mnohem víc práce. (…) Jako tam to musíš vyhledávat, když se 

nikdo tomu vyhledávání nevěnuje, což by zrovna dělala ta osoba toho 

koordinátora, tak já věřím, že bychom sehnali, ale není na to energie dávat 

někde inzerát „sháníme dobrovolníky“, nebo prostě někde to propagovat. A pak 

hlavně je důležitý s nima pracovat, jakmile se s nima nepracuje, tak o ty lidi 

okamžitě přijdeš. (o.p.s.)  

 

S obavou o ztrátu vynaložené investice na přípravu dobrovolníka souvisí i 

podmínka, že dobrovolník by musel s organizací spolupracovat dlouhodobě, aby se 

jeho přijetí vůbec vyplatilo. Tato kalkulace se objevila hned v několika případech.  

Takže to by obnášelo velkou práci, zaprvé museli bychom mu to vysvětlit a 

musel by to být někdo, komu by se to mělo vyplatit, kdo by tady byl fakt 

dlouhodobě, jako třeba na dva roky, to nevím, jestli tohle by mohl někdo 

garantovat. Když bychom do něj vložili tu investici toho zaučení (…), tak aby se 

to prostě nějak vyplatilo. (o.p.s.)  
 

Museli bychom najít (…) někoho, kdo tam bude docházet dlouhodobě a ne 

jenom na menší časový úsek. (o.s.)  
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Bylo by dobrý, aby to bylo dlouhodobý, protože právě proto, že se jedná o tak 

komplikovaný systém, tak si nedovedu představit, že člověka zaučíš, vtáhneš 

dovnitř a že ti pak odejde. (o.s.)  

 

Jednou z bariér dobrovolnictví mohou být i vysoké nároky na dobrovolníka 

ze strany neziskových organizací, které vyžadují, aby splňoval náročná kritéria. 

Jedná se jak o zákonné povinnosti týkající se osob přímo pracujících s klienty, tak 

také o další požadavky, jako např. osobnostní kritéria, dobrá připravenost, 

předchozí zkušenosti z podobného zařízení, záruka dlouhodobé spolupráce, 

spolehlivost, příslušná kvalifikace atd.  

Ten dobrovolník, pokud by byl v kontaktu s klienty, tak jsou na něj nároky. To je 

opravdu specifická skupina lidí. (…) Např. kdybychom měli dobrovolníka na práci 

s klienty, tak prostě chodí kontroly a zjišťují, jak to je s poskytováním služeb, 

proto je potřeba aby ten člověk prostě měl požadovaný vzdělání, to je jasný. 

(o.s.)  

 

Určitou roli v přístupu k dobrovolnictví hraje i typ organizace. Státní 

neziskové organizace odkazují také ke své právní formě, která jim do jisté míry 

brání ve využívání dobrovolníků. O postoji těchto organizací a rozdílu oproti 

nestátním neziskovým organizacím blíže pojednává kapitola 9.3.3.  

 

Důvodem pro absenci dobrovolníků v neziskových organizacích může být i 

fakt, že se žádné dobrovolníky nepodařilo sehnat nebo případně udržet. O tom, že 

není zájem o dobrovolnou činnost v dané organizaci ze strany dobrovolníků, 

přičemž organizace o získání dobrovolníků usilovala, se zmínili dva respondenti.  

Nějaký studentky se teď hlásily, ale nikdo tu administrativu nechce dělat. Takže 

s tím máme hrozný problém, že na takovou tu kancelářskou činnost, kterou jsme 

tady zavalený, se nám nedaří nikoho sehnat. (o.p.s.)  
 

My jsme dobrovolníky chtěli, požádali jsme ADRU [pozn.: dobrovolnické 

centrum], ale nic z toho nebylo. (přísp. org.)  

 

Většina neziskových organizací však s dobrovolníky nespolupracuje ze své 

vlastní vůle, protože je to dosud buď vůbec nenapadlo a teprve při rozhovoru 

objevily možnosti využití dobrovolníků, anebo nepociťují potřebu, aby jim chodil 

vypomáhat dobrovolník. Takové organizace patří mezi ty, které dobrovolníky 
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vnímají právě pouze jako prostředek pro pokrytí základních provozních potřeb 

organizace a jako náhradníky personálu a neuvažují o nich v širším měřítku.  

My jsme o tom nikdy právě nepřemýšleli, dokud jste se neozvala, tak mě to 

třeba osobně ani nenapadlo, právě protože si to dosud stíháme jakoby vlastními 

silami, tak mě ani nenapadlo o tom uvažovat, o těch dobrovolnících. Teďka si 

jako říkám, že bychom asi příležitostně dobrovolníka využili. (o.s.)  
 

My je v podstatě nepotřebujeme (…), aby nám tady nějak pomáhali. (přísp. 

org.)  
 

Vzhledem k tomuto pojetí dobrovolníků se samozřejmě nabízí argument, že 

pokud svoji práci personál zvládá, nejsou dobrovolníci zapotřebí. Tyto organizace 

však bohužel zapomínají na to, že škála činností, které může dobrovolník vykonávat 

je mnohem širší, než služby běžně poskytované zaměstnanci organizace a že 

dobrovolníci přispívají ke zvýšení kvality nabízených služeb.  

 

V pozadí mnohých bariér dobrovolnictví stojí postoje organizací k 

dobrovolnictví, jejich představy a předsudky a mnohdy málo tvořivého směru 

uvažování o možnostech dobrovolnictví v příslušných zařízeních.  

Hlavním předsudkem je již zmíněná představa, že dobrovolník je laik, který 

nemůže vykonávat kvalifikovanější činnosti. Uvažování o dobrovolnictví dále 

významně ovlivňuje tendence spatřovat v dobrovolnících pouhé náhradníky 

základního personálu.  

 

 

9.3.2. Bariéry dobrovolnictví – schéma:  

Bariéry dobrovolnictví v neziskových organizacích, které jsou popsány a 

zanalyzovány výše, představují značně komplexní problém, jež je ovlivněn mnoha 

faktory a souvislostmi, které se vzájemně podmiňují. Tato komplexnost je 

znázorněna v následujícím schématu č. 2, které zobrazuje jednotlivé klíčové bariéry 

a související prvky.  
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Schéma 2.: Bariéry dobrovolnictví v neziskových organizacích  

 

      Zdroj: vlastní  
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9.3.3. Rozdíly mezi státními a nestátními organizacemi:  

Bariéry dobrovolnictví jsou u státních i nestátních neziskových organizací 

v podstatě totožné, souvisejí zejména s představou dobrovolníka jako laika a s 

navazujícím přesvědčením, že kvůli vysoké míře odbornosti poskytovaných služeb 

není pro dobrovolníka v organizaci žádné dlouhodobější smysluplné uplatnění. 

Dobrovolnictví je dále spatřováno spíše jako zátěž navíc, která není vyvážená 

odpovídajícím přínosem, tudíž se nevyplatí zabývat se jím. Tyto hlavní bariéry 

dobrovolnictví jsou shodné u obou typů organizací.  

U státních neziskových organizací se však kromě zmíněných překážek 

dobrovolnictví navíc objevuje souvislost s typem organizace. Příspěvkové 

organizace argumentují úzkou vazbou na svého zřizovatele, který má právo do 

značné míry řídit, kontrolovat a ovlivňovat provoz a náplň činnosti organizace, která 

je tedy v tomto směru značně limitovaná. Během rozhovoru v této souvislosti 

zaznělo i přísloví „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Postavení státních organizací 

je také srovnáváno s postavením organizací občanského sektoru, které oplývají 

větší svobodou v řízení své činnosti.  

Ty příspěvkové organizace jsou plně financované státem a přece jenom je to víc 

tak nějak dozorované. A myslím, že tam není taková volnost, že by si ty 

organizace mohly řídit ten provoz, jak oni si představují, že přece jenom je tam 

nějaká kontrola od zřizovatele. (…) Kdežto neziskovky, kdo si založí neziskovou 

organizaci, ten jí má a může si jí provozovat v podstatě podle svého, 

samozřejmě podle nějakých pravidel, musí dodržovat zákon a okolní předpisy, 

ale zas má daleko větší volnost. (přísp. org.)  
 

Jedna ze zkoumaných příspěvkových organizací dokonce jako důvod pro 

nevyužívání dobrovolníků uvedla mylné přesvědčení, že jakožto státní organizace ze 

zákona nesmí dobrovolníky do své činnosti zapojovat, protože všichni pracovníci 

musí být placenými zaměstnanci. Konkrétní zákon, na něž odkazují, však nebyli 

schopni jmenovat.  

Ne, my je [dobrovolníky] nesmíme mít, to nám přímo zakazuje zákon nebo 

nějaká vyhláška. Protože jsme státní organizace, tak musíme všechny pracovníky 

platit. (…) Kdyby nám sem chtěl jít nějaký student pomáhat organizovat kroužky 

pro děti, což se někdy stává, tak mu musíme zaplatit. (přísp. org.)  

 

Navzdory výše řečenému však nelze automaticky vyvodit, že státní 

organizace jsou a priori uzavřeny myšlence dobrovolnictví, čehož důkazem je 
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tvrzení jedné z dotazovaných příspěvkových organizací, že o dobrovolníky ve svém 

zařízení zájem měli, oslovili za tímto účelem dobrovolnické centrum, ale údajně se 

žádné dobrovolníky sehnat nepodařilo.  

 

9.3.4. Souvislost s parametry organizace:  

Parametry organizace jako stáří, zdroje příjmů, velikost apod. ve většině 

případů nehrají roli v postojích k dobrovolnictví ani ve zmiňovaných bariérách. 

Nelze tedy vysledovat žádnou pravidelnost, protože zkoumané organizace jsou 

v těchto aspektech velmi různorodé, nicméně se několik odkazů k parametrům 

organizace v rozhovorech objevilo a souvisely s velikostí organizace, rozsahem 

činnosti, stářím a typem organizace.  

Bariéry související s typem organizace již byly zmíněny výše. Jedná se o 

omezené možnosti řízení a rozhodování o své činnosti v případě státních organizací.  

Souvislost se stářím organizace se objevila v rozhovoru s příspěvkovou 

organizací, která argumentovala delší tradicí těchto organizací, které nebyly zvyklé 

spolupracovat s dobrovolníky a to jim do jisté míry zůstalo dodnes. Stáří organizace 

ale objektivně není důvodem pro absenci dobrovolníků, protože i mladé organizace 

vzniklé teprve před pár lety nespolupracují s dobrovolníky. Spíše to rovněž souvisí 

s typem organizace.  

Přece jenom hlavně ty příspěvkové organizace mají takovou delší tradici. 

Většinou se rekrutují z organizací, které vznikly před 30, 40 lety, a pořád jsou 

hrazeny, garantovány tím státem. (…) Jde o to, že to nebylo zvykem v těchto 

organizacích. (přísp. org.)  
 

Velikost organizace a rozsah činnosti jsou dva parametry, které dohromady 

dotvářejí jednu z bariér, a sice nepociťování potřeby dobrovolníků. Vychází to 

z toho, že malá organizace, která má jen několik zaměstnanců a jejíž zaměření 

činnosti je velmi úzké (úzká cílová skupina a jen několik provozovaných aktivit), 

výpomoc dobrovolníků údajně nepotřebuje, protože na svou činnost stačí sama. 

Opět ale zapomíná na to, že dobrovolníci mohou vytvářet nadstavbu základních 

služeb.  

My jsme strašně malý sdruženíčko, nás je tam málo a my jsme jako velice úzce 

zaměřený, (…) že mám pocit, že bychom ty dobrovolníky možná ani nevyužili. 

Možná bychom je i využili, ale my prostě už máme ty naše akce tak jako 

rozplánované a už to máme tak zajetý, že my je vlastně nepotřebujeme. (o.s.)  
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9.4. Místně-specifické faktory  

Na dobrovolnictví v neziskových organizacích má vliv spíše než konkrétní 

městská část celkově hlavní město Praha, které podle respondentů představuje 

výhodu zejména v tom, že jakožto hustě osídlená oblast, která se snoubí s vysokou 

koncentrací neziskových organizací, poskytuje velké množství potenciálních 

zájemců o dobrovolnou práci a zároveň i více možností uplatnění dobrovolníků a 

z toho vyplývající vyšší pravděpodobnost využívání dobrovolníků ve velkých 

městech.  

Já jako věřím, že kdybychom byli mimo Prahu, že by to byl třeba víc problém 

s dobrovolníkama, že nebude tolik zájemců. (o.p.s.)  
 

Na druhou stranu se velké město může jevit naopak jako pro dobrovolnictví 

nepříznivé tím, že se ve srovnání s malými městy a vesnicemi vyznačuje vysokou 

mírou anonymity a s tím související lhostejností obyvatel a nezájmem o problémy 

druhých.  

Ta anonymita tady je veliká. Ta nevšímavost a lhostejnost vůči ostatním lidem je 

také do značné míry velká. (…) A myslím, že na vesnicích je to dobrovolnictví 

zase naopak úplně běžné a neříká se tomu dobrovolnictví, každý pomáhá 

každému a berou to jako naprosto přirozenou věc. (přísp. org.)  
 

S prve zmíněným úzce souvisí i další faktor, a sice geografická vzdálenost 

místa určení dobrovolné práce od bydliště dobrovolníka. Tento faktor uvedla 

organizace provozující poměrně specifické zařízení, které je v České republice 

značně ojedinělé, což je považováno za potenciální příčinu nízkého počtu zájemců o 

dobrovolnou práci, za níž by dobrovolníci museli dojíždět.  

Sama si umím představit, že kdybych měla cestovat někam do místa určení 

dobrovolnický práce hodinu a půl, tak by mi to přišlo jako ztráta času těch tří 

hodin na cestě. Tak bych si hledala něco někde blíž. (o.s.)  

 

Jedním z faktorů ovlivňujících dobrovolnictví v neziskových organizacích je 

obecně nízké povědomí a malá obeznámenost s problematikou dobrovolnictví jak u 

běžných obyvatel, tak také u představitelů neziskového sektoru, kteří při vedení 

neziskové organizace normálně neuvažují o obsazení pracovních pozic dobrovolníky 

a ani o jiném uplatnění dobrovolníků v organizaci. Myšlenka využití dobrovolníků je 

zkrátka při řízení organizace nenapadá, což lze spatřovat hlavně jako důsledek 

nízké informovanosti o problematice dobrovolnictví.  
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Jakoby jediný, co mi přijde, že to může ovlivňovat, je to, že o tom dobrovolnictví 

se pořád nějak moc neví, že to není něco úplně standardního, že to je něco 

takovýho extra. (…) Já to nevnímám tak, že když někdo má nějakou organizaci, 

nějaký projekt, že by přemýšlel o těch pracovních úvazcích a standardně by si 

říkal, „hele, práce toho dobrovolníka to by mohlo být tohle, tohle a tohle“. 

Nějaký takovýhle, aby s tím víc lidí nějak počítalo, na to fakt podle mě málokdo 

myslí. (…) Nějaký takovýhle větší povědomí, to mi přijde, že určitě jakoby i mě 

nějak ovlivňuje v tom. (o.p.s.)  

 

Jednou z bariér souvisejících s konkrétní lokalitou je představa vedení 

neziskových organizací o tom, že obyvatelé České republiky vzhledem ke své 

socioekonomické situaci nemají na dobrovolnictví čas a kapacitu. Uvažuje-li vedení 

organizace tímto způsobem, že o dobrovolnou práci není zájem ze strany 

potenciálních dobrovolníků, je pochopitelné, že nebude vynakládat úsilí na 

spolupráci s nimi.  

Vzhledem ke stavu společnosti, ke stavu příjmů, ke stavu zabezpečení lidí, 

myslím, kdy má každý svých starostí dost, než aby šel ještě někam dělat 

dobrovolníka. (…) Rozhodně je to ovlivněno hmotným zabezpečením těch lidí, 

protože pokud někdo nemá starosti s tím, jak se uživit a je hmotně zcela 

zabezpečen, nebo prostě ženy, které zabezpečí manžel a samy se doma nudí, 

tak jsou daleko otevřenější pro to dělat někde dobrovolníky, než ty naše 

chudinky samoživitelky nebo teda rodiny, které žijí z jednoho platu a neví, co 

dřív. Takže tady, bych řekla, že jsou pro to dobrovolnictví jiné podmínky než na 

západě. (přísp. org.)  

 

Městská část Praha 5 neziskové organizace v jejich přístupu k dobrovolnictví 

příliš neovlivňuje, ale působí spíše na celkovou situaci organizace. Většina 

dotazovaných organizací uvedla negativní nebo přinejmenším neutrální zkušenost 

s úřadem MČ Praha 5, který údajně s organizacemi nespolupracuje, ani je 

významněji finančně nepodporuje, nebo vzájemně vůbec nekomunikují. Kladně je 

ale hodnocen fakt, že MČ Praha 5 některým organizacím umožňuje pronájem 

prostor, v nichž organizace sídlí.  

 

Tento výzkum usiluje o vytvoření „malé teorie“ o bariérách dobrovolnictví 

v neziskových organizacích na Praze 5, nicméně je pravděpodobné, že tytéž závěry 

platí pro neziskové organizace i v dalších městských částech a nejspíš i v dalších 
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českých městech, protože uváděné bariéry dobrovolnictví obvykle nebyly dávány do 

souvislosti s konkrétní lokalitou. A v této kapitole představené místně-specifické 

faktory rovněž nesouvisely přímo s MČ Praha 5, nýbrž se nejčastěji jednalo o úvahy 

na obecné rovině.  
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10. ZÁVĚR  

 

Bariéry dobrovolnictví v neziskových organizacích představují značně 

komplexní problém, který má své kořeny v postojích a představách o 

dobrovolnictví, které mají představitelé neziskových organizací, a stejně tak 

v obecně nízkém povědomí a informovanosti o možnostech uplatnění dobrovolníka 

v neziskové organizaci. Jednotlivé bariéry byly detailněji popsány a jejich 

provázanost souhrnně znázorněna v kapitole 9.  

Jak se ukázalo, výraznější rozdíly v přístupech k dobrovolnictví a v míře 

informovanosti mezi státními a nestátními organizacemi nebyly na základě 

rozhovorů zaznamenány – dobrovolnictví je obecně spatřováno jako užitečná a pro 

společnost přínosná činnost. Postoj organizace a její obeznámenost 

s dobrovolnictvím často souvisí spíše s konkrétním respondentem, s jeho minulými 

zkušenostmi i osobnostními charakteristikami, než aby bylo možné dávat je do 

souvislosti s právní formou organizace.  

Nicméně mírně se liší pociťované bariéry dobrovolnictví u státních 

organizací, které kromě bariér uváděných organizacemi občanského sektoru navíc 

spatřují i další překážky vyplývající právě ze statusu státní organizace (jako např. 

větší kontrola ze strany zřizovatele a menší volnost v rozhodování o provozu a 

činnosti zařízení).  

Obecně vzato je však využívání dobrovolné práce neziskovými organizacemi 

na Praze 5 poměrně častým jevem. Jak vyplývá z kvantitativního vyhodnocení 

v kapitole 7, s dobrovolníky spolupracují téměř tři čtvrtiny neziskových organizací 

(souhrnně státních i nestátních). Ovšem státní organizace využívají dobrovolníky 

výrazně méně než organizace občanského sektoru (15% ku 85%), což lze přičítat 

právě právní formě organizace.  

Mezi postoji k dobrovolnictví a pociťovanými bariérami na jedné straně a 

parametry organizace na straně druhé nelze vysledovat žádnou pravidelnost – 

zkoumané organizace jsou velmi různorodé co do stáří, zdrojů příjmů, ročního 

rozpočtu, počtu zaměstnanců atd., ale v bariérách dobrovolnictví se shodují. Přesto 

se několik ojedinělých odkazů k parametrům organizace v rozhovorech objevilo a 

souvisely s velikostí organizace, rozsahem činnosti, stářím a typem organizace. 
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Jedním z cílů práce bylo také určit „místně-specifické“ faktory související 

s bariérami a postoji k dobrovolnictví v neziskových organizacích. Z rozhovorů 

vyplynulo, že městská část Praha 5 neziskové organizace v jejich přístupu 

k dobrovolnictví příliš neovlivňuje, ale působí spíše na celkovou situaci organizace, 

např. tím, zda s nimi komunikuje, finančně či jinak podporuje atd. V tomto ohledu 

se úřad městské části Praha 5 jeví jako spíše nespolupracující, což však nemá 

souvislost s dobrovolnictvím ve zkoumaných organizacích.  

K dalším faktorům souvisejícím s MČ Praha 5 nebo hl. m. Prahou nejsou 

závěry úplně jednoznačné – např. hl. m. Praha je jednou viděno jako výhoda a 

podruhé jako nevýhoda kvůli vysoké míře anonymity a lhostejnosti obyvatel.  

 

Záměrem této práce je také nastínit a doporučit způsoby překonání 

odhalených bariér dobrovolnictví a poukázat na možnosti rozvoje dobrovolnictví 

v neziskových organizacích.  

Jednou z možností, jak překonat pociťované bariéry a pomoci neziskovým 

organizacím zapojit dobrovolníky do své činnosti a tím zkvalitnit a rozšířit nabídku 

poskytovaných služeb, je větší iniciativa ze strany dobrovolnických center. Úkolem 

dobrovolnických center je propagovat, podporovat a informovat o problematice 

dobrovolnictví. Právě větší propagace a šíření povědomí nejen o dobrovolnictví 

obecně, ale i o existenci a nabídce služeb dobrovolnických center, je hlavním klíčem 

k rozvoji dobrovolnictví v neziskových organizacích. Některé neziskové organizace 

totiž nejenže neznají žádné dobrovolnické centrum, ale v podstatě ani nevědí, že 

existuje nebo jaké služby nabízí.  

Cestou k rozvoji dobrovolnictví je tedy osobnější přístup dobrovolnických 

center k neziskovým organizacím za účelem představení své činnosti, nabídky svých 

služeb atd., a to nejlépe formou osobního setkání, při němž by si zástupce 

dobrovolnického centra popovídal s vedoucím neziskové organizace, seznámil by ho 

s fenoménem dobrovolnictví, s významem dobrovolníků pro neziskovou organizaci, 

vyvrátil jeho předsudky o dobrovolnictví a společně by hledali zprvu neviděné 

možnosti využití dobrovolníků.  

 Právě tento osobní přístup je možnou cestou k úspěšnější propagaci a 

rozvoji dobrovolnictví. Jak se totiž ukázalo při realizaci rozhovorů, první reakce 

představitelů neziskových organizací, které nespolupracují s dobrovolníky, je 
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zamítavá – dobrovolníky prý nepotřebují, nevyužili by je, nemají pro ně uplatnění. 

Teprve během povídání se však mnohdy podařilo odhalit témata a oblasti možného 

využití dobrovolníků, jedna z organizací se rozhovorem dokonce inspirovala natolik, 

že se skutečně rozhodla obrátit se na dobrovolnické centrum s žádostí o 

zprostředkování dobrovolníků.  

Vedení neziskových organizací se také často nechce dobrovolnictvím raději 

vůbec zabývat, protože by to pro ně znamenalo mnoho práce a potřebného času 

navíc. I v této záležitosti může významnou roli sehrát dobrovolnické centrum, které 

pro neziskovou organizaci sestaví dobrovolnický program na míru, vezme na sebe 

většinu administrativních a organizačních povinností a v neposlední řadě zaškolí 

personál organizace v tom, jak dobrovolníky motivovat a jak s nimi průběžně 

pracovat, aby si je organizace udržela.  

Úspěšný dobrovolnický program tedy není úplně jednoduchá záležitost, je 

potřeba se mu skutečně věnovat a být připraven na to, že výsledný přínos nemusí 

být viditelný okamžitě. Z dlouhodobého hlediska se však dobrovolníci neziskové 

organizaci jistě vyplatí a brzy se stanou její nedílnou součástí.  

 

Na závěr lze tedy shrnout, že výzkumné otázky byly zodpovězeny a vytyčené 

cíle splněny. Byly představeny existující bariéry dobrovolnictví ve státních a 

nestátních neziskových organizacích, jejich postoje k dobrovolnictví a 

informovanost o této problematice. Tyto údaje byly dány do souvislosti s parametry 

organizace a konkrétní lokalitou. Nakonec byla nastíněna doporučení a způsoby 

překonání uvedených překážek.  
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IV. PŘÍLOHY  

 

Příloha č. 1: Dotazník pro organizace  

 
 

Dobrý den,  

dovolte mi Vás požádat o zodpovězení dvou otázek o Vaší organizaci, které mi 

poslouží pro účely diplomové práce, která vzniká v souvislosti s mezinárodním 

výzkumem dobrovolnictví. Všechny údaje budou zpracovány anonymně.  

V případě dotazů či připomínek se na mě neváhejte obrátit.   

Předem Vám mnohokrát děkuji za spolupráci a přeji mnoho zdaru,  

Bc. Dina Sládková  

(kontaktní údaje) 

 

1. Právní forma organizace:  

(v případě příspěvkových organizací prosím uveďte i zřizovatele)  

 

2. Máte ve Vaší organizaci nebo zařízení v současnosti dobrovolníky?  

(mám na mysli dobrovolníky, s nimiž spolupracujete soustavně a dlouhodobě, nikoli 

jednorázově)  

(Má-li Vaše organizace více zařízení, uveďte prosím, za které zařízení odpovídáte, 

nebo případně rozlište, v kterém zařízení dobrovolníky máte a v kterém nikoli.)  

 
Zdroj: vlastní  
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Příloha č. 2: Návod k rozhovoru  
 

A) Postoje k dobrovolnictví:  

- Víte, co je to dobrovolnictví? Jak byste jej definoval/a?  

- Znáte zákon o dobrovolnické službě?  

- Znáte NDC Hestia? A další DC?  

- Myslíte si, že je dobrovolnictví obecně užitečné? Má nějakou hodnotu?  

- Bylo by dobrovolnictví užitečné i konkrétně pro Vaši organizaci? 

- Jaké jsou možnosti pro dobrovolnou činnost ve Vaší organizaci? Co by 

dobrovolníci mohli dělat? Jak by se mohli uplatnit?  
 

B) Bariéry dobrovolnictví:  

 - Máte zkušenost s dobrovolníky ve Vaší organizaci?  

- Proč nespolupracujete s dobrovolníky?  

 - Zkoušeli jste zapojit do činnosti organizace dobrovolníky? Jaká byla příčina 

nezdaru? Proč jste od toho ustoupili?  

- Jaké jsou hlavní překážky dobrovolnictví ve Vaší organizaci? Zkoušeli jste 

je překonat?  

 - Co by Vás přesvědčilo ke spolupráci s dobrovolníky?  
 

C) Spolupráce s Městskou částí Praha 5 / Magistrátem hl. m. Prahy:  

 - Jakým způsobem Vaši organizaci ovlivňuje konkrétní lokalita/region, v níž 

sídlí?  

 - Spolupracujete s MČ Praha 5 / s Magistrátem?  

 - Jaké faktory související s konkrétní lokalitou/regionem by mohly hrát roli 

v bariérách dobrovolnictví (např. ekonomická a sociální situace, kultura, historie, 

úřední záležitosti)? Vstupují nějak do hry při Vašem uvažování o dobrovolnictví?  
 

D) Parametry organizace:  

 - vznik / rok založení  

- velikost / počet zaměstnanců  

 - zaměření činnosti  

 - ekonomická síla organizace / roční rozpočet  

 - zdroje příjmů  

Zdroj: vlastní  


