
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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  


