
Příloha A – Dotazník pro současné/ bývalé dobrovolníky

Milí Lata dobrovolníci, současní i bývalí!

Chci Vám poděkovat za ochotu zúčastnit se výzkumu týkajícího se vašeho 
dobrovolničení v Latě. 18 rychlých otázek se týká období, kdy jste vstupovali 
do Laty. Jeho vyplnění vám zabere maximálně několik minut, jde o zašrtávání 
odpovědí.

Na základně toho průzkumu bych ráda zjistila, zda existují předpoklady pro to být 
dobrým dobrovolníkem v Latě, pokud ano, jaké jsou.

Vaše odpovědi budu porovnávat s Vašimi konkrétními vztahy s klienty, které jste v 
Latě realizovali (kritériem bude zejm. délka vztahu a četnost schůzek). Ráda bych 
zjistila, zda mezi těmito fakty existuje závislost. To je důvod, proč budu potřebovat 
Vaše jméno, bez něj se neobejdu. 

Průzkum je ale samozřejmě neveřejný, sebraná data budou striktně soukromá, Vaše 
identita a konkrétní odpovědi zůstanou skryté. Proto bych Vás ráda požádala o 
maximální otevřenost, s dotazníky budu pracovat pouze já a budu s nimi nakládat 
jako s důvěrným materiálem.

Konečné výsledky použiji ve své diplomové práci na toto téma a zároveň poslouží Latě 
jako jedinečný podklad a vodítko při budoucím výběru vhodných dobrovolníků.

Předem díky za pomoc mně i Latě, zdraví a pěkný zbytek léta přeje Klára Joklová

Teď už se nalaďte na dobu před několika měsíci či lety, když jste prošli 
výcvikem a stali se čerstvým Lata dobrovolníkem...

Předpoklady dobrovolníka pro práci v projektu Lata

Konec vyplňování 26. 08. 2010 16:45, výsledky budou k dispozici pouze autorovi.
Počet otázek: 20

(povinná otázka) 

1. Kolik máš sourozenců, se kterými jsi vyrůstal/a?

žádného jednoho dva a více
(povinná otázka) 

2. Jaké je mezi těmito sourozenci tvé pořadí?



jsem nejstarší jsem prostřední jsem nejmladší
(povinná otázka) 

3. Měl/a jsi, při vstupu do Laty, záměr posléze pracovat v pomáhající 
profesi?

ano ne
(povinná otázka) 

4. V době, kdy jsem vstupoval/a do Laty, jsem bydlel/a

doma (s rodiči) na koleji (internátně- přes týden) samostatně 
(ne s rodiči)
(povinná otázka) 

5. V době, kdy jsem vstupoval/a do Laty, jsem si vydělával/a

nijak jsem nevydělával/a vydělával/a brigádně nárazově

vydělával/a brigádně pravidelně byl/a jsem zaměstnán/a
(povinná otázka) 

6. Jak bys na škále označil/a průběh - bouřlivost - svého dospívání (1-
poklidné, nejméně bouřlivé; 4 - výrazně, hodně bouřlivé)

1 - klidné, nejméně bouřlivé 2 - spíše klidné 3 - spíše bouřlivé
4 - velmi bouřlivé
(povinná otázka) 

7. V době, kdy jsem vstupoval/a do Laty, jsem měl/a kamarádů/přátel

méně, než bych rád/a tak akorát více, než jsem mohl/a stíhat
(povinná otázka) 

8. Kolik jsi měl/a, při vstupu do Laty, odhadem ve svém mobilu kontaktů 
na vrstevníky?

do 20 kontaktů do 40 kontaktů do 60 kontaktů nad 60 

kontaktů nevlastnil/a jsem mobil
(povinná otázka) 

9. Měl/a jsi, před vstupem do Laty, osobní zkušenost s konkrétním 
vrstevníkem, který svým chováním dlouhodobě ohrožoval sebe či své 
okolí, nebo byl sám ohrožován? (možno více odpovědí)



ano, v širším okolí (známý, spolužák) ano, v blízkém okolí 

(kamarád, partner) ano, v rodině vůbec ne
(povinná otázka) 

10. Subjektivně jsem, při vstupu do Laty, vnímal/a své časové vytížení

stále jsem nestíhal/a stíhal/a jsem na poslední chvíli stíhal/a 
jsem bez větších potíží
(povinná otázka) 

11. Objektivně jsem měl/a, při vstupu do Laty, volného času (tzn. času 
mimo školu či práci)

málo, téměř žádný tak akorát relativně hodně
(povinná otázka) 

12. Svým založením jsem byl/a, při vstupu do Laty, člověk (1 - pasivní = 
přijímám, účastním se; 4 - aktivní = vyhledávám, organizuji)

1 - pasivní. Nacházím se spíše roli: divák, pozorovatel, účastník. 2 -

spíše pasivní 3 - spíše aktivní 4 - aktivní. Nacházím se spíše v roli: 
organizátor, aktér, tvůrce.
(povinná otázka) 

13. V době vstupu do Laty bych sám sebe označil/a v rámci pečlivosti jako 
(1 - velmi pečlivý/á, svědomitý/á; 4 - málo pečlivý/á) 

1 - velmi pečlivý/á 2 - spíše pečlivý/á 3 - méně pečlivý/á 4 -
málo pečlivý/á
(povinná otázka) 

14. Mí rodiče, když jsem vstupoval/a do projektu, byli

manželé, žili spolu rozvedení/ odloučení vdovec/ vdova již 

nežili nechci odpovědět
(povinná otázka) 

15. V průběhu dospívání jsem měl/a dobrý kontakt alespoň s jedním z 
rodičů.

1 - rozhodně ano 2 - spíše ano 3 - spíše ne 4 - vůbec ne
(povinná otázka) 



16. Bylo ve tvém životě období, které bys označil/a za traumatické (ztráta 
blízké osoby, výrazné rodinné neshody, katastrofická událost, výrazně 
těžké životní či rodinné období , apod.)?

ano ne
(povinná otázka) 

17. V době, kdy jsem vstupoval/a do projektu, jsem v rámci partnerského 
vztahu

měl/a partnera/ partnerku byl/a bez partnera/ partnerky
nechci odpovědět
(povinná otázka) 

18. Pokládáte se za věřícího člověka?

ano ne
(povinná otázka) 

19. Moje jméno a příjmení (připomínám, že zůstane skryto, budu s ním 
pracovat pouze já z důvodu porovnání s vašimi konkrétními vztahy s 
klienty):

(text)
(nepovinná otázka) 

20. Je něco, co byste rádi k dotazníku poznamenali, upřesnili?

Moc děkuji za váš čas a pomoc při průzkumu :-)

Dotazník byl použit pro sběr dat od dobrovolníků. Testovali jsme jeho validitu 

vůči kritériu, která nabyla hodnoty 0,5 – což znamená, že můžeme s 50% jistotou 

predikovat vývoj vztahu daného dobrovolníka. Dotazník by bylo možné použít pro 

kvalifikovanější výběr dobrovolníků pro projekt Lata. Pokud by o to byl na straně o. s. 

Lata zájem, bylo by nutné dotazník standardizovat, což už přesahuje možnosti a cíle 

této práce.
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