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ASTRAKT 
 

Motivace dobrovolníků představuje jednu ze specifických oblastí studia dobrovolnictví. 

Práce přináší hlavní teorie a proudy úvah o motivacích dobrovolníků a zhodnocení jejich 

relevance pro prostředí České republiky. V práci dále najdeme analýzu již realizovaných 

dílčích výzkumů (především ve studentských pracích) a na závěr návrh rámcové teoretické 

koncepce pro výzkum motivací v České republice do budoucna.  
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dobrovolnictví, motivace, funkcionální přístup, teorie identity rolí, prosociální chování, 
dobrovolnická centra, motiv 

 

 
 
 
 
ABSTRACT  
 
Motivation of volunteers presents one of the specific areas of volunteerism research. The 

paper brings main theories and thoughts about motivation of volunteers and evaluation 

their relevancy for Czech settings. Futher the paper presents analyse of already realized 

partial researchs (above all in students´ papers) and proposal of framing theoretical 

conception for research of  motivation in Czech Republic.  

 

KEY WORDS 
 
volunteerism, motivation, functional approach, role identity theory, prosocial behaviour, 
volunteer centers, motive 
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1. Úvod  
 
     Pokud budeme charakterizovat občanský sektor, tedy institucionalizované vyjádření 

života občanské společnosti, zjistíme, že jedním z jeho nejdůležitějších a nejvýznamnějších 

znaků je znak dobrovolnosti. Tento pojem poukazuje na značný prvek dobrovolné činnosti, 

která hraje v nestátních neziskových organizacích dominantní úlohu. Právě jednou ze 

specifických oblastí studia dobrovolnické činnosti, tématem motivace aktérů této činnosti - 

dobrovolníků, se bude předkládaná práce zabývat. Relevantnost výzkumné práce je dána 

aktuálností tématu, na které reaguje – téma dobrovolnosti je aktuálním tématem moderní 

společnosti, neboť čím dál častěji řeší sociální problémy společnosti a přináší pomoc 

sociálně slabým a právě motivace dobrovolníků představuje jedno ze základních témat ve 

vztahu k dobrovolnictví. 

 Dobrovolnickou práci chápeme jako práci, která pomáhá ostatním a za kterou není 

vyplácena mzda. Co tedy vede dobrovolníky k jejich činnosti, když není primárním 

motivem získání finančních prostředků? Co je tím rozhodujícím činitelem, který podněcuje 

k takovému chování? Jaká je motivace u formálního dobrovolnictví a jaká je motivace u 

dobrovolnictví neformálního, v čem se liší? Na tyto otázky se pokouší odpovědět řada 

teorií a řada studií se pokouší najít a analyzovat hlavní motivy dobrovolnické práce. Tato 

diplomová práce přináší základní poznatky, které vycházejí ze studií a textů, které se 

otázkou motivace dobrovolníků zabývají a analyzuje stávající výzkum motivací 

dobrovolníků v České republice.  

Cílem práce je představit hlavní teorie a proudy úvah o motivacích formálního 

dobrovolnictví a zhodnotit jejich relevanci pro prostředí České republiky, provést analýzu 

již realizovaných dílčích výzkumů (především ve studentských pracích) a navrhnout 

rámcovou teoretickou koncepci pro výzkum motivací v České republice do budoucna.  

Práce začíná formulací výzkumných otázek relevantních pro dané téma a 

představením metodologického postupu, kde jsou stanoveny hlavní metody a techniky, 

které práce využívá. Práce je dále rozdělena na tři části. Část první obsahuje rešerši 

literatury (převážně zahraniční), kde jsou představeny hlavní teorie, modely a koncepce 

motivací dobrovolníků. Tato část nám představuje různé koncepce motivací, výsledky 

výzkumů, uvažuje o relevanci teorií motivací v prostředí České republiky, osvětluje 

rozdíly ve formálním a neformálním dobrovolnictví. Druhou část práce tvoří sekundární 

analýza studentských prací, které jako hlavní nebo vedlejší téma řeší motivace 

dobrovolníků. Analýza těchto prací shrnuje a prezentuje dílčí data, která zatím byla 
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v České republice o motivacích dobrovolníků získána. A konečně třetí, závěrečná, část 

práce ukazuje, které aspekty motivací dosud nebyly vůbec v ČR zkoumány a dále navrhuje 

a zdůvodňuje vhodnou teoretickou koncepci výzkumu motivací dobrovolníků do 

budoucna. 

         Práce se snaží zodpovědět tyto výzkumné otázky: 1. Jaké jsou hlavní koncepce a 

teorie motivací dobrovolnictví v zahraniční literatuře a v jakém jsou vztahu?  

První část práce se zabývá hlavními koncepcemi a teoriemi motivací dobrovolnictví 

převážně v zahraniční literatuře. Výzkumná práce je zde tedy zaměřena na objevení těchto 

hlavních koncepcí a směrů a na jejich následné porovnání, zanalyzování a postavení do 

vzájemných vztahů.  

2. Jsou zahraniční teorie a koncepce motivací relevantní v prostředí České 

republiky?  

Další část výzkumné práce staví hlavní zahraniční teorie a koncepce motivací do 

kontextu prostředí České republiky. Cílem je zjistit, zda jsou zahraniční koncepce motivací 

v prostředí České republiky relevantní. Jako každé jiné prostředí i prostředí České 

republiky se vyznačuje svou specifičností, která je dána historickou a kulturní zkušeností. 

Práce se v tomto bodě zaměřuje na historickou zkušenost komunismu, převládající 

smýšlení ateismu a jiné specifické fenomény, jež ovlivňují jednání a myšlení české 

společnosti, a nachází tak pro tuto společnost závěry o vhodnosti zkoumaných teorií.  

3. Zakládají se stávající výzkumy motivací dobrovolníků v ČR na teorii nebo jsou 

spíše exploratorní či deskriptivní? Jaké teorie využívají? 

Další výzkumná otázka se týká již druhé části předkládané práce, tedy sekundární 

analýzy studentských prací. Analýza výzkumů motivací dobrovolníků v České republice 

v těchto pracích je zaměřena především na teoretické a metodologické pozadí těchto 

výzkumů. Důraz je kladen na vzájemný vztah první a druhé části práce, tedy na 

provázanost jednotlivých teorií a koncepcí dobrovolníků s jejich užitím v analyzovaných 

studentských pracích. Výzkumná práce zde zkoumá a pojmenovává konkrétní aplikaci 

teorií či naopak jejich absenci, kde potom identifikuje exploratorní (průzkumový) či 

deskriptivní (popisný) ráz výzkumu.  

4. Jakým oblastem a typům dobrovolné práce se dosavadní výzkumy věnují?  

Druhá část práce dále detailně analyzuje zaměření výzkumů ve studentských 

pracích na jednotlivé oblasti a typy dobrovolné práce. Jde zde především o shrnutí toho, na 

jaké oblasti se studentské práce zaměřovaly.  

5. Jaká jsou dosavadní zjištění o motivacích dobrovolníků v ČR?  
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V tomto bodě se práce dostává již k závěru své druhé části, kde jsou předložena dosavadní 

zjištění o motivacích dobrovolníků v České republice. Práce opět dosavadní zjištění 

analyzuje ve vztahu se zahraničními teoriemi a koncepcemi a případně poukazuje na 

jednotlivé nedostatky a mezery, které se zde vyskytují.  

6. Jaká by měla být teoretická koncepce výzkumu motivací v ČR do budoucna a na 

co by se takový výzkum měl zaměřit?   

Závěrečná část práce se věnuje konkrétním doporučením pro analýzu motivací 

dobrovolníků v České republice do budoucna, jež vycházejí ze zjištěných výsledků a 

závěrů v průběhu výzkumu.  

         Dobrovolnictví je mezidisciplinární téma, to znamená, že je zkoumáno a analyzováno 

z různých úhlů pohledu více než jednou vědní disciplínou. Jednou z disciplín, která se 

věnuje tématu dobrovolnictví, je ekonomie. Oceňování přínosu dobrovolnictví bývá často 

ve výzkumech a statistikách opomíjeno, což vede k degradaci významu dobrovolnictví 

v celé ekonomice. Ekonomie proto usiluje o zhodnocení dobrovolnické činnosti, které 

přispěje ke zviditelnění dobrovolnictví a k přiblížení jeho užitkům a přínosům veřejnosti. 

Mezi další disciplíny, které se zabývají dobrovolnictvím, můžeme zařadit psychologii 

(dobrovolnictví z pohledu jedince a jeho duševních vlastností), sociologii (dobrovolnictví 

z pohledu společnosti), politologii (dobrovolnictví z pohledu mocenských institucí nebo 

dobrovolnictví jako politická participace občanů).  

         Zajímavý pohled na interdisciplinaritu dobrovolnictví přináší Lyons a kol., který 

rozlišuje tři paradigma dobrovolnictví (Lyons, Wijkstrom, Clary, 1998). Paradigma 

neziskového sektoru vidí dobrovolnictví jako neplacenou práci nebo jako službu, 

dobrovolníci jsou nazíráni jako pomocníci, kteří významně přispívají k fungování moderní 

společnosti a celé ekonomiky. Takové pojetí dobrovolnictví bychom mohli nazvat pojetím 

ekonomickým. Odlišné hledisko na podstatu dobrovolnictví přináší druhé Lyonsovo 

paradigma, které dobrovolnictví pojímá z pohledu občanské společnosti a participace. Toto 

paradigma popisuje dobrovolnictví jako aktivismus, který přináší sociální změnu. Pokud 

první paradigma zdůrazňuje organizace, které slouží veřejnosti, pak paradigma občanské 

společnosti staví na organizacích, které slouží svým členům. Můžeme zde mluvit o 

nazírání dobrovolnictví z pohledu politologie. Kromě konceptů dobrovolnictví jako 

neplacené práce a dobrovolnictví jako aktivismu Lyons rozlišuje hledisko dobrovolnictví 

jako volného času, tedy dobrovolnictví jako aktivitu, kterou dobrovolník provozuje ve 

svém volném čase. Toto hledisko bychom mohli nazvat hlediskem sociologickým. Každé 

z těchto tří paradigmat zachycuje část fenoménu dobrovolnictví, pokud jsou však pojímány 
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odděleně, nemůžou adekvátně reflektovat komplexitu celého fenoménu dobrovolnictví. Je 

tedy nutné brát tato paradigmata jako kruhy, které se v určitých částech vzájemně 

překrývají (Billis, 1993).  

         Stejně tak podtéma dobrovolnictví, kterým se předkládaná práce zabývá, tedy 

motivace dobrovolníků může být zkoumána z hlediska ekonomie (teorie racionální 

volby…), psychologie (funkcionalistický přístup…), sociologie (např. teorie identity 

rolí…) či politologie. Z pohledu ekonomů jsou potenciální dobrovolníci motivováni 

především organizacemi. Organizace by měly nabízet dobrovolníkům specifické odměny, 

jež budou reagovat na jejich specifické zájmy. Například pokud je zájmem dobrovolníka 

obohatit svůj sociální život, je zřejmé, že se rozhodne vykonávat dobrovolnickou činnost 

v organizaci, která mu nabídne častou interakci s ostatními lidmi. Ekonomické teorie tedy 

zdůrazňují především poskytování odměn dobrovolníkům organizacemi. Teorie motivací 

dobrovolníků z hlediska politologie se zaměřují především na dobrovolnickou činnost, 

která směřuje k ovlivnění vlády – dobrovolníci jsou motivováni znepokojením nad určitým 

problémem (například znečištěním). V literatuře, která se věnuje motivacím 

dobrovolnictví, převládají spíše psychologické a sociologické teorie motivací. Mezi 

psychologické teorie můžeme zařadit funkcionální teorii, která je založena na předpokladu, 

že všichni lidé mají stejné základní psychologické potřeby, které jsou však uspokojovány 

odlišnými prostředky. Sociologické teorie sice nepopírají existenci motivů, ale většina 

z nich nesouhlasí s jejich rolí v sociálním životě. Motivy se podle nich vztahují ke 

specifickým výsledkům (například být milý k rodičům), ale nepovažují je za širší dispozice 

(například shovívavost). Motivy podle sociologů nikdy nemohou poskytnout dostačující 

vysvětlení lidského chování – vždy je nezbytné vzít v úvahu i vnější vlivy (Sills, 1957). 

Psychologické a sociologické teorie se však svým způsobem doplňují. Sociologové nám 

mohou vysvětlit, jak se lidé stávají dobrovolníky (mají k tomu příležitost), psychologové 

zase proč se rozhodují stát se dobrovolníky (jsou dostatečně motivovaní). I když je člověk 

motivovaný stát se dobrovolníkem, je nutné, aby k tomu měl příležitost (aby někdo od něj 

pomoc potřeboval, žádal). Psychologické teorie tvrdí, že lidé mají určité potřeby (například 

vyhnout se osamocení), sociologické teorie nám pak ukazují, jak jsou tyto potřeby 

uspokojovány dobrovolnickou činností. A v neposlední řadě, psychologické teorie jsou 

založeny na předpokladu, že existuje konečný seznam motivací, které řídí lidské jednání a 

sociologové nám pak poskytují vysvětlení, proč jsou určité motivy pro určité lidi 

důležitější než pro jiné. Specifičtější disciplínou, jež se zabývá motivacemi, je sociální 
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psychologie.1 Tato disciplína se zabývá především motivacemi k dobrovolnictví, které 

hledá v osobnosti dobrovolníků. Osobnost dobrovolníků je měřena indikátory, které sledují 

jak tzv. prosociální rysy osobnosti, tak míru empatie. Například Einolf zjišťoval vztah 

mezi empatií a prosociálním chováním, zaměřil se jak na neformální pomoc jednotlivcům, 

tak na formální pomoc skrze instituce (Einolf, 2008). Výsledky výzkumu nalezly 

významnou korelaci mezi empatií a spontánním neformálním chováním vůči přítomné 

osobě, která potřebuje pomoc. Na druhou stranu se ukázalo, že empatie není motivací pro 

formální dobrovolnictví, dárcovství nebo pro dárcovství krve, kde rozhodnutí pomáhat na 

míře empatie nezávisí. 

         Je vlastně užitečné znát motivy dobrovolníků? Řada empirických studií ukazuje, že 

hodnocení motivací dobrovolníků se různí. Zkušenější dobrovolníci přisuzují větší význam 

motivům, které se týkají hodnot, sociálních kontaktů, rozvíjení sebe sama, zatímco méně 

zkušení dobrovolníci lépe hodnotí motivy kariéry a porozumění. Motivace také souvisí 

s tím, jaké oblasti se dobrovolník věnuje. Například dobrovolníci, kteří se věnují životnímu 

prostředí, jsou nejčastěji motivováni motivy porozumění a nejméně motivy kariéry. 

Sociální motivy zase nejvíce podněcují dobrovolníky v náboženských organizacích a 

nejméně v oblasti umění (Clary et al., 1996). Tak může být znalost motivů jedním 

z faktorů úspěchu při oslovování potenciálních dobrovolníků jednotlivými organizacemi. 

Cílem organizace by pak mělo být se zaměřit na individuální motivy a snažit se o oslovení 

odpovídající motivací, které potenciální dobrovolník přisuzuje největší význam. 

Oslovování nových dobrovolníků bude nejúčinnější tehdy, pokud bude přímo zaměřeno na 

individuální potřeby. Například potřebou vysokoškolských studentů budou pravděpodobně 

aktivity, které napomůžou postupu v jejich kariéře, zatímco starší lidé budou mít silnější 

potřebu po sociálních kontaktech či zvýšení sebeúcty (Musick, Wilson, 2008). 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Sociální psychologie se řadí mezi základní psychologické disciplíny, pokouší se porozumět a vysvětlit 
myšlení, cítění a chování jedinců, které je ovlivněné přítomností druhých lidí.  
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2. Metodologický postup 
 
 Práce je teoretická, zakládá se na rešerši a analýze teorií a na sekundární analýze 

dat. První část práce sestává z rešerše literatury (převážně zahraniční) k motivacím 

dobrovolnictví, druhá část práce je zpracována metodou sekundární analýzy dílčích dat, 

která zatím byla v České republice o motivacích dobrovolníků získána. Podstatná část dat 

je získána z archivu dobrovolnického centra Hestia, kde se nachází asi dvacet studentských 

prací, které jako hlavní nebo vedlejší téma řeší motivace dobrovolníků.  

V předkládané práci jde o kvalitativní výzkum. Práce tedy nestanovuje základní 

proměnné, ani hypotézy. Záměrem výzkumu je nasbírat dostatečné množství dat, ve 

kterém jsou nacházeny pravidelnosti, formulovány předběžné závěry, pro které práce 

nachází podporu v dalších datech (Disman, 2000). Výzkumná strategie je zde založena na 

analýze již existujícího materiálu, na analýze písemných dokumentů. Dle výzkumného cíle 

a formulovaných výzkumných otázek je materiál vybírán, selektován a v případě potřeby 

upravován. Výhodou této metody je skutečnost, že zkoumané téma je zpracováno 

v dokumentech do hloubky. Na druhou stranu výzkum klade velké nároky na výzkumníka, 

který se musí pečlivě rozmyslet, jaké prameny využije a musí čelit problémům jejich 

neexistence či neúplnosti.  

Co se týče metody výběru vzorku, je nutné si uvědomit, že vzorkem v tomto 

výzkumu nejsou lidé, ale dokumenty. Dokumenty zde představují empirický materiál a 

způsobem, jak získat informace a poznatky z tohoto empirického materiálu, je analýza 

těchto dokumentů. Vzorek, jako skupina jednotek, které skutečně pozorujeme, je v tomto 

výzkumu vybrán nepravděpodobnostní technikou výběru. Dokumenty do vzorku jsou 

vybrány účelovým výběrem, záleží tedy na výzkumníkovi, co uzná za vhodné do vzorku 

vybrat. Účelový výběr klade vysoké nároky na výzkumníka, který by měl prokázat znalost 

tématu, teorie, výzkumných otázek, účelu výzkumu. Stejně tak analýza dokumentů přináší 

handicap v nemožnosti uplatnit pravidla reflexivity a často nemožnosti cokoli si ověřit 

(Miovský, 2006). Při výběru vzorku byly proto pečlivě zvoleny vhodné tituly a byla 

neustále ověřována jejich autenticita, spolehlivost, kvalita a okolnosti vzniku.  

 Konkrétní způsob výběru vzorku pro první část práce – tedy pro analýzu a rešerši 

teorií - spočíval v prohledávání internetových knihoven a databází a dále v četných 

návštěvách knihoven. Při hledání relevantních titulů bylo důležité zvolit vhodné klíčové 

slovo či sousloví, podle kterého daný vyhledávací systém nalezne požadovaný materiál. 

Jako klíčové pojmy byla zvolena tato slova – motivace, dobrovolník, dobrovolnictví či 
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sousloví motivace dobrovolníků. Tento materiál byl opět tříděn, a to metodou přečtení 

anotace či abstraktu a následným posouzením významnosti pramenu pro výzkumnou práci. 

Výběr vzorku pro druhou část práce byl založen především na metodě sněhové koule. 

Začátek vzorku tvoří asi dvacet titulů z archivu Národního dobrovolnického centra Hestia, 

které řeší motivaci dobrovolníků. Archiv organizace Hestia byl vybrán z toho důvodu, že 

jakožto Národní dobrovolnické centrum se Hestia problematice dobrovolnictví 

systematicky a dlouhodobě věnuje. Jejich archiv proto obsahuje celou řadu unikátních 

studentských prací, které se vztahují k problematice dobrovolnictví.2 Archiv Hestie byl 

tedy použit jako počátek vzorku, na který se až do nasycení vzorku dále nabalovaly další  

práce. Studentské práce z Hestie byly tak dále doplněny o vhodné studentské práce 

z databáze Karlovy Univerzity a dále o dvě závěrečné zprávy z reprezentativních výzkumů 

na téma dobrovolnictví – jedná se o výzkum NROS a Agnes z roku 2001 a o výzkum 

zpracovaný v rámci projektu NROS Index občanské společnosti z roku 2004. Výběr 

vzorku byl utvářen průběžně během výzkumu – každý titul obsahoval seznam použité 

literatury, který byl důležitým zdrojem při postupování metodou sněhové koule. Nasycení 

či teoretické saturace bylo dosaženo až v tom okamžiku, kdy již žádný z pramenů 

nepřinášel žádné nové informace.  

 

 

3. Hlavní koncepce a teorie motivací dobrovolnictví   

3.1. Základní rozlišení motivace prosociálního chov ání 
 
         Všechno, co způsobuje nějaké chování, jednání nebo reakci, označujeme jako 

motivaci (Kern, 1999). Termín motivace je odvozen z latinského slova moveo, hýbám se, a 

vyjadřuje přeneseně hybné síly chování, jeho činitele (Nakonečný, 1998). Otázka 

motivace, je otázka, proč se člověk chová tím nebo oním způsobem. Nakonečný, který se 

zabývá otázkou motivace lidského chování, ve své knize Motivace lidského chování píše: 

„Nejdůležitějším úkolem psychologie vždy bylo vysvětlit, proč se lidé chovají tak, jak se 

chovají. Toto „proč“ má však dva základní aspekty: jeden se vztahuje ke způsobu chování, 

tj. např. proč se někdo v určité situaci chová přátelsky a ohleduplně a jiný v podobné 

                                                 
2 Národní dobrovolnické centrum Hestia se ve svých aktivitách dotýká především tzv. programového či 
manažerského dobrovolnictví. Z toho hlediska mohl být vzorek zpočátku vychýlen směrem k tomuto typu 
dobrovolnictví, respektive k neziskovému paradigmatu dobrovolnictví – viz typologie tří paradigmat Lyonse 
v Úvodu výše (tj. na úkor dobrovolnictví jako volnočasové aktivity nebo dobrovolnictví jako občanské 
participace). 
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situaci zdrženlivě a lhostejně, druhý se vztahuje k otázce cíle tohoto chování, k jeho 

psychologickým důvodům“ (Nakonečný, 1996, s. 5). Odpověď na to, co je cílem něčího 

chování, nebo jaký má chování smysl, dává psychologie motivace či motivace chování – 

obvykle bývá zodpovězena v termínech určitých konkrétních motivů. Zde je důležité 

upozornit na rozlišení pojmů motivace a motiv - motivace je intrapsychicky probíhající 

proces, vyúsťující ve výsledný vnitřní stav – motiv (Nakonečný, 1998). 

         Základní rozlišení motivace prosociálního chování nám dává Lindenberg (2006), 

který rozlišuje tři ústřední motivace, které jsou založeny na předpokladu, že lidské bytosti 

usilují o zlepšení svého současného stavu (Lindenberg, Fetchenhauer, Flache, Buunk, 

2006). Zlepšení může být krátkodobého či dlouhodobého charakteru. Hlavním cílem 

krátkodobého zlepšení je přání cítit se právě teď lépe. Nejedná se jen o tělesné stavy (jako 

je vzrušení, hlad, žízeň nebo bolest), ale i o stavy psychické (jako je pocit úzkosti, láska, 

pocit ztráty). Prosociální jednání je v těchto případech hédonického charakteru.3 Příkladem 

hédonického prosociálního chování může být chování, které je motivované láskou či 

empatií, které vytvářejí silné emoce. Výskyt hédonického prosociálního chování je citlivý 

na změny nálad a atmosféry v dané situaci, pokud se přátelská atmosféra změní, zanikne i 

toto chování. Cílem dlouhodobého zlepšení je přání zlepšit své zdroje, jak materiální, tak 

nemateriální (peníze, schopnosti, kontakty, sociální pozici). Prosociální jednání, které je 

motivováno tímto přáním, Lindenberg nazývá ziskovým. V tomto případě člověk jedná 

prosociálně ve vlastním zájmu, za účelem získání efektivních prostředků ke zvýšení svého 

užitku. Ziskové jednání je velmi citlivé na vlivy nákladů v porovnání s náklady jiného 

alternativního chování, které vede ke stejnému cíli (zisku). A konečně třetí motivací 

prosociálního jednání může být přání jednat vhodně, přiměřeně, správně. Toto jednání 

Lindenberg pojmenovává jako normativní. Příkladem normativního prosociálního jednání 

může být blízké přátelství, kde jsou hédonické a ziskové cíle zatlačeny do pozadí a kde 

jsou jasné vztahy a normy. Normativní chování je specifické svou potřebou sociální 

podpory pro vlastní stabilitu, jasnými normami a vztahy.   

         Hédonické jednání je přímo spojeno s emocemi a s vlastním já, proto se stává často 

jednáním dominantním. Ziskové jednání je přímo spojeno s vlastním já, ale nebývá 

spojováno se silnými emocemi. Vazba na vlastní já ho činí často silnějším než jednání 

normativní. Pokud však existuje zvláštní podpora pro normativní jednání, může toto 

jednání zatlačit ostatní dvě do pozadí. Například silně sdílená a institucionalizovaná 

                                                 
3 Dalo by se přeložit jako rozkošnické, požitkářské.  
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náboženská víra ve skupině jedinců může vytvořit takové množství sociálního nesouhlasu 

s nekonformním chováním, že normativní jednání nemůže být vytlačeno jednáním 

hédonickým, ani jednáním ziskovým (Lindenberg, 2006). Jaké prosociální jednání 

převládá je ovlivněno jak situačními prvky (jako jsou sociální, institucionální a kulturní 

faktory), tak i samotnou osobností (jako jsou vlastnosti a dovednosti jedince).  

         Na Lindenbergovo rozlišení prosociálního chování existuje řada variací. Jednou 

z nich je Fričovo rozlišení typů altruismu na normativní, reciproční, emocionální, 

křesťanský a pravý (Frič, 2001). Normativně motivovaný altruismus nám říká, že za 

dobročinnými aktivitami se ukrývají morální imperativy a sociální tlak společenského 

prostředí. Je vytvářen ve společnosti jako sdílená konvence. Tzn., že lidé se věnují 

dobrovolnictví, protože mají strach z ponížení, z vyloučení ze sousedské komunity nebo ze 

ztráty společenské prestiže. Reciproční altruismus je motivován vědomím určitých zisků, 

které z dobročinnosti vyplynou. Potvrzuje tvrzení, že ten, kdo se stará o blaho jiných, vždy 

něco získává – ať chce nebo nechce. Jedná se tedy o altruismus, v jehož pozadí stojí 

očekávání, že bude jednou oplacen. Emocionální altruismus je podněcován morálním 

cítěním dobrodince, je motivován emocemi jako je ustrnutí nad neštěstím druhých, soucit 

s trpícími, uspokojení z radosti druhých, láska k bližnímu. Všechny tyto city však 

prospívají celku, ke kterému jejich nositelé patří – setkáváme se zde s pochybnostmi o 

možnosti oddělit altruismus od egoismu. Lidé se v tomto případě věnují dobročinnosti, 

protože je k tomu nabádá jejich morální cítění. Motivace křesťanského altruismu je také 

založena na emocích – křesťanská láska k bližnímu, soucit s trpícími a milosrdenství 

usnadňují dobročinnost. Na závěr motivace pravého altruismu by měla být absolutně 

nezištná, tedy člověk by neměl očekávat žádné zisky z dobročinné činnosti. Existuje však 

pravý altruismus, tedy altruismus, který by nebyl kontaminovaný egoismem? Existuje 

vůbec altruismus, či vše je v konečném důsledku podmíněno egoistickou motivací? Podle 

některých konceptů je téměř každé chování podmíněno egoistickou motivací, to znamená, 

že i prosociální chování (dárcovství, dobrovolnictví) je vykonáváno za účelem něco získat 

pro sebe sama. Tento názor by odpovídal i funkcionalistickému přístupu (blíže viz kapitola 

níže) – dobrovolnictví plní určité funkce, jež uspokojují naše potřeby. I když za 

dobrovolnictví neočekáváme žádnou protislužbu či materiální odměnu, implicitní odměnou 

nám může být pocit uznání, pochvala, sociální kontakt či mnoho jiných forem uspokojení. 

Na druhé straně stojí názor (například Batson a kol., 2002), že opravdový altruismus je 

součástí lidské povahy a že nejpravděpodobnějším zdrojem altruistické motivace je 

empatická emoce – když lidé reagují emociálně na to, že vidí někoho jiného, jak trpí. 
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Prosociální chování motivované čistým altruismem je tedy nejspíše možné nazírat jako 

spontánní reakci na spatření člověka v tísni, která je podmíněna empatií.4 Tvrzení, že 

pociťování empatické emoce vůči někomu v nouzi vyvolává altruistickou motivaci 

osvobodit ho od té nouze, bylo nazváno empaticko-altruistická hypotéza (Batson, 1987, 

1991). Podle této hypotézy čím větší je empatická emoce, tím větší je altruistická 

motivace.  

         Řada autorů považuje za jediný pravý altruismus čistě emocionální altruismus 

(například Wilson, 1993). Zde Frič (2001) naráží na problém kontaminace altruismu 

egoismem. Není totiž možné, aby se oddělil cit a rozum – člověk při své dobročinnosti 

vždy ví, co dělá. V pozadí každého aktu dobročinnosti působí jak emocionální, tak 

racionální motivace současně. A dokonce i poskytnutí dobrodiní v emocionálním afektu 

způsobuje člověku úlevu, což pro něj znamená určitý zisk. Podle Friče není žádný z výše 

uvedených altruismů absolutně nezištný. I poskytnutí dobrodiní v emocionálním afektu 

způsobuje dobrodinci značnou úlevu – zde se Frič dostává do rozporu s výše zmíněnou 

empaticko-altruistickou hypotézou Batsona. Frič zde cituje Wilsona: Soucit je emoce 

pružná a mimořádně přizpůsobivá politické realitě, to znamená, že se přizpůsobí tomu, co 

je nejlepší pro vlastní zájmy, rodinu a momentální spojence (Wilson, 1993). Pravý 

altruista, aby se bezpečně vyhnul jakýmkoliv myšlenkám na zisk, by musel konat v totálním 

emocionálním afektu, a aby uniknul zisku emocionální úlevy, musel by zároveň konat 

z chladného přesvědčení, oproštěného od všech emocí (Frič, str. 21).  Na závěr Frič shrnuje 

– jednotlivé druhy motivace altruistického chování se vzájemně nevylučují, dobročinnost 

je motivována jak racionálně, tak emocionálně a veškerý altruismus je kontaminovaný 

egoismem (Frič, str.22).          

         Dalším z přístupů k motivacím dobrovolnictví je práce Daniela Batsona a kol. 

(Batson, Ahmed, Lishner, Tsang, 2002). Podle Batsona jsou motivy stavy mysli, které se 

mohou měnit v závislosti na prostředí. Zde se Batsonův přístup odlišuje od funkcionálního 

přístupu (viz. kapitola níže) – funkcionální přístup je založen na předpokladu, že existuje 

fixní a konečný seznam motivací, které se vážou ke specifickým psychologickým 

potřebám, zatímco Batsonův seznam potenciálních motivů je nekonečný. Batson rozlišuje 

čtyři motivace pro zapojení do dobročinné činnosti – egoismus, altruismus, kolektivismus 

a principalismus. V případě egoismu je hlavním cílem získání vlastního prospěchu, 

v případě altruismu je cílem zvýšení prospěchu druhé osoby. Altruistické chování je řízeno 

                                                 
4 Empatie je schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby 
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primárně emocemi, především empatií a soucitem. Motivace kolektivismus znamená, že 

dobrovolníci se snaží o zvýšení prospěchu určité skupiny a cílem motivace principalismus 

je prosazení určitých morálních principů – lidé vykonávají dobrovolnickou činnosti, 

protože cítí, že by to dělat měli.  

          

3.2 Funkcionální p řístup  
 
         Zásadní myšlenkou funkcionálního přístupu je předpoklad, že stejné chování u 

různých jednotlivců může sloužit odlišným funkcím. Rozdílní lidé mohou vytvářet stejnou 

činnost, avšak tato činnost u nich může sloužit odlišným psychologickým funkcím. Podle 

tohoto přístupu tedy lidé mohou mít podobné postoje, mohou se chovat podobným 

způsobem, avšak tyto postoje a tento způsob chování mohou uspokojovat rozdílné motivy. 

Pro vnějšího pozorovatele určitého chování je tak nemožné, aby rozpoznal, jaká potřeba je 

touto činností naplňována.  

         Funkcionální přístup je založený na vědní disciplíně psychologii, vychází z rozlišení 

různých teorií motivace, neboť neexistuje jednotná, všeobecněji přijímaná teorie motivace. 

Z množství systematických teorií osobnosti předkládaná práce zmiňuje pro přehlednost a 

uvedení teorií motivací pouze jen některé myšlenkové modely, které jsou psychology 

považovány za autoritativní a které jsou úzce spojeny s teoriemi motivace. Mezi základní 

teorii osobnosti patří psychoanalytické modely osobnosti, založené na psychoanalýze 

Sigmunda Freuda. V psychoanalytické teorii motivace je zdůrazněn především vliv 

nevědomých tendencí a chování člověka má v tomto smyslu převážně nevědomý původ. 

Podle S. Freuda jsou motivovány i tzv. chybné úkony (přeřeknutí, zapomenutí, přepsání, 

přehmátnutí), resp. i některé obvykle za náhodné pokládané projevy (poškrábání se na 

hlavě, bubnování prsty atd.) (Nakonečný, 1998). Všechny tyto úkony jsou podle Freuda 

motivovány a determinovány pohnutkami, o kterých naše vědomí neví. Mimo již 

zmíněného Sigmunda Freuda sem můžeme zařadit Jungovu analytickou psychologii a 

Adlerovu individuální psychologii. Zvláštností motivace jsou tzv. komplexy, kterými Jung 

označuje zvláštní motivační činitele, které se utvářejí jako důsledky různých, obvykle 

negativních zkušeností. Tyto komplexy mohou ovládnout chování člověka, aniž by si toho 

byl vědom.5 Dalším modelem osobnosti je přístup psychologie učení, který osobnost 

považuje za výsledek procesů učení, tedy tzv. behaviorální psychologie. Behaviorismus se 

                                                 
5 Nejznámější komplex je komplex méněcennosti, např. fyzické (třeba komplex malého vzrůstu, který je 
kompenzován nevědomým „vyvyšováním se“) (Nakonečný, 1998, str. 104).  
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opíral ve svých počátcích výhradně o experimentální výzkum chování zvířat v laboratořích 

a vypracoval především dílčí motivační koncepty (např. drive).6 Někteří z behavioristů 

odmítli konstrukt motivace jako nadbytečný (např. I. P. Pavlov, podle kterého k výkladu 

změn chování stačí principy podmiňování). Třetím směrem v psychologii bývá 

označováno humanistické hnutí (vytváří ho především dva zkušení američtí kliničtí 

psychologové – A. H. Maslow a C. R. Rogers), které je přesvědčeno o možnosti osobního 

růstu, možnosti změny a sebeuskutečnění jako důsledku vhodných podmínek. Ve srovnání 

s psychoanalýzou neklade humanistická psychologie tak velký důraz na nevědomí, 

připouští jeho existenci, ale rozhodující je vůle. Ve srovnání s behaviorismem zdůrazňuje, 

že člověk není bytostí reaktivní, ale aktivní a že jeho jednání není určováno minulostí, ale 

vztahem k budoucnosti. Motivace zde není vykládána v termínech učení, ale s použitím 

introspektivních dat, a hlavním hlediskem je systém hodnot (Nakonečný, 1996). Základní 

členění modelů osobnosti uzavírají novější teorie osobnosti, které můžeme označit jako 

systematické přístupy, jež považují osobnost za propojený systém, který je zároveň 

otevřený, dynamický a seberegulující.7 Toto základní členění můžeme nalézt v řadě studií, 

jež se zabývají chováním lidí, hlavní linie jednotlivých teorií můžeme přehledně sledovat 

ve studii Daniela Katze (Katz, 1960).  

         Daniel Katz ve své studii rozlišuje čtyři hlavní funkce, které naše postoje vytvářejí 

(Katz, 1960). Jedná se o funkci instrumentální, obrany ega (ego-defenzivní funkce), 

vyjádření hodnot a vědění. Každý náš postoj je podnícen či modifikován podle 

motivačního základu, který za daným postojem stojí. Funkce instrumentální souvisí 

s utilitaristickým pojetím člověka.8 Současné vyjádření tohoto přístupu můžeme nalézt 

v behavioristické teorii člověka. Ego-defenzivní funkce chrání člověka před přiznáním si 

pravdy o sobě samém či před drsnou realitou okolního světa. Tímto druhem motivace a 

jeho následky se zabývá psychologie Sigmunda Freuda. Funkce vyjádření hodnot 

poskytuje člověku uspokojení v možnosti vyjádření postojů, které odpovídají jeho osobním 

hodnotám a jeho konceptu sebe sama. Tato funkce hraje centrální úlohu v psychologii ega, 

kde se zdůrazňuje význam sebe-vyjádření, sebe-rozvoje a sebe-realizace. Konečně funkce 

vědění je založená na potřebě každého člověka dát přiměřenou strukturu vnímání vlastního 

světa. Člověk pátrá po smyslu života, touží porozumět, lépe si uspořádat své představy a 

                                                 
6 Drive je konstrukt, který poukazuje na vnitřní podmínky vyvolávající změny v intenzitě chování 
(Nakonečný, 1996, str. 158).  
7 Členění teorií osobnosti obvykle nalezneme v učebnicích psychologie. Uvedené členění vychází z Kern, H. 
a kol. 1999. Přehled psychologie. Portál. 
8 Zakladatelem utilitarismu je britský filozof Jeremy Bentham. Jedná se o filozofický a etický směr, který za 
cíl a měřítko lidského jednání pokládá hledání blaha, prospěchu, užitku.  
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názory, tak aby dosáhl větší jasnosti a jednotnosti. Strukturami vnímání a poznávání se 

zabývá především gestaltismus.9 

         Jak naše postoje souvisí s těmito funkcemi? Funkci instrumentální můžeme 

rozpoznat vždy, když se člověk snaží získat co největší užitky z vnějšího prostředí a přitom 

minimalizovat případné tresty či pokuty. Funkci obrany ega využíváme k tomu, abychom 

mohli žít se sebou samými, abychom neodkrývali svou skutečnou povahu před ostatními i 

před sebou samými. Mnoho z našich postojů slouží k ochraně vlastního image, tedy 

jakéhosi obrazu sebe sama. Tyto postoje jsou utvářeny emocionálními konflikty, které 

probíhají uvnitř nás a tyto obranné mechanismy si člověk zpravidla neuvědomuje. Funkci 

vyjádření hodnot nacházíme v postojích, kdy vyjadřujeme své vůdčí hodnoty a kdy se 

vyjadřujeme jako člověk, kterým se chápeme být. Těmito postoji si zakládáme svoji vlastní 

identitu, svůj obraz sebe sama a potvrzujeme si tak, že jsme skutečně tím člověkem, 

kterým se vidíme být. A konečně funkci vědění člověk využívá, aby dal jinak 

neuspořádanému chaotickému světu smysl. Lidé potřebují normy a rámce, díky nimž 

rozumí svému svět, a proto vytváří postoje, které jim tyto normy a rámce pomáhají posílit.  

         Co ovlivňuje vyvolání a změnu určitého postoje? Určitý postoj je vyvolán, pokud 

člověk pocítí příslušnou potřebu nebo dostane nějaký náležitý pokyn z okolního prostředí. 

Změna postoje nastane, pokud starý postoj již neuspokojuje potřebu, kvůli které vznikl. 

Pro přehlednost uvádím tabulku determinant formování, vyvolání a změny postojů ve 

vztahu k funkcím (Katz, 1960, str. 192).  

 

Funkce Původ a dynamika Podmínky vyvolání Podmínky změny 
Instrumentální Maximalizování 

odměn z okolního 
prostředí a 
minimalizování trestu. 

1.Spuštění potřeby 
2.Podněty k uspokojení 
potřeby 

 

1.Nedostatek 
potřeby 
2.Vytvoření nových 
potřeb 
3.Přesouvání odměn 
a trestů 
4.Důraz na nové a 
lepší způsoby 
uspokojení potřeby 

Ego-
defenzivní 

Ochrana proti vnitřním 
konfliktům a vnějšímu 
nebezpečí. 

1.Vystavení se hrozbě 
2.Nenávist a 
potlačované popudy 
3.Přechod do frustrace 
4.Přijetí autoritářského 
návrhu 

1.Odstranění hrozby 
2.Duševní očista 
3.Porozumění sobě 
samému 
 

                                                 
9 Gestaltismus či tvarová psychologie prosazuje zásadu tzv. celostnosti (tvrdí, že elementy jsou jen 
výsledkem umělé abstrakce a konstrukce).  
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Vyjádření 
hodnot 

Udržování vlastní 
identity; zvyšování 
příznivého image; 
sebe-vyjádření a sebe-
určení.  

1.Podněty, jež se týkají 
hodnot 
2.Výzvy k potvrzení si 
vlastního image 
3.Nejasnosti, jež 
ohrožují koncept sebe 
sama 

1.Nespokojenost se 
sebou samým 
2.Nový postoj je 
vhodnější k sobě 
samému 
3.Kontrola všech 
vnějších podpor, jež 
podkopávají staré 
hodnoty 

Vědění Potřeba porozumění, 
smysluplného 
uspořádání vlastního 
vědomí a vědění, 
jednotnosti a jasnosti. 

1.Znovuustanovení 
podnětů vedoucích ke 
starému problémů nebo 
starý problém sám 

1.Nejasnost vzešlá 
z nových informací 
či změna vnějšího 
prostředí 
2.Smysluplnější 
informace o 
problémech 

   Katz 1960 

          

         Podle funkcionálního přístupu tedy lidé vykonávají určitou aktivitu, pokud jsou 

přesvědčeni, že jim tato aktivita poskytne důležité psychologické funkce. Na otázku, proč 

lidé vykonávají dobrovolnou činnost, tento významný psychologický přístup odpovídá 

takto: Dobrovolnictví slouží každému jednotlivci k jistému specifickému účelu, 

k uspokojení určitých potřeb a cílů. Každý dobrovolník je ke své činnosti podněcován 

určitým motivem a v této činnosti vytrvává, pokud je tento motiv dobrovolnou službou 

uspokojován.  

         Pokud budeme analyzovat dobrovolnictví z pohledu funkcionálního přístupu, 

dojdeme k závěru, že základní motivace každého dobrovolníka je specifická, svým 

způsobem jedinečná. Funkcionální přístup vychází z multimotivační perspektivy – tzn., že 

dobrovolník má často více než jeden motiv ke své činnosti, dobrovolníci, kteří vykonávají 

stejnou činnost, mají často odlišné motivy k této činnosti a dokonce dobrovolníkovy 

motivy se při změně dobrovolnické činnosti mění.   

         Mnoho dřívějších výzkumů, které se snažily zjistit hlavní motivace dobrovolníků, 

nakonec dospěly k nesystematickému seznamu možných motivací. Tyto výzkumy odkazují 

nejčastěji na motivace altruistické, ideologické, materiální, motivace, které se týkají 

prestiže, sociálních vztahů, volného času a osobního růstu (například Fisher and Schaffer, 

1993). Tyto seznamy motivací však sloužily jen pro případ daného výzkumu a také často 

nutily respondenty, aby motivace seřadili podle toho, jak je považují za důležité. Teprve až 

Clary a kol. (1998) přichází se soupisem funkcí dobrovolnictví, který považuje za 

kompletní, tedy se soupisem zahrnujícím všechny možné motivace dobrovolníků (Clary, 
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Snyder, Ridge, Copeland, Stukas, Haugen, 1998). Přínosem soupisu je jeho aplikovatelnost 

mezi výzkumy a také to, že nežádá respondenty o ohodnocení míry důležitosti každé 

funkce – všechny motivy mohou být ohodnoceny jako důležité. Clary a kol. odlišují šest 

funkcí dobrovolnictví. Dobrovolnictví může mít hodnotovou funkci – tedy 

funkci naplňování určitých hodnot. Tato funkce se týká zájmu o prospěch ostatních lidí a 

zájmu o přispívání do společnosti. Lidé vykonávají dobrovolnickou činnost, protože chtějí 

něco udělat pro druhé, chtějí zlepšit místo, ve kterém žijí, chtějí, aby lidé ve světě netrpěli 

hladem. Všechna tato přání vyjadřují zvnitřněné hodnoty, které dobrovolník chce svým 

jednáním realizovat. Hodnotová funkce má úzkou souvislost s altruismem a stejně tak 

s hodnotovo-expresivní funkcí postojů, o které píše Katz (1960). Studie, kterou provedli 

Anderson a Moore (1978) poskytala empirický důkaz hodnotové funkce – přes 70% 

respondentů souhlasilo s „pomáháním ostatním“ jako s hlavním důvodem vykonávaní 

dobrovolnické činnosti (Anderson, Moore, 1978). 

         Druhou funkcí je funkce porozumění, kde dobrovolnictví dává příležitost k učení, 

porozumění, praxi a kde dobrovolník může uplatnit své dovednosti a schopnosti. Lidé 

vykonávají dobrovolnickou činnost, protože chtějí být důležití, chtějí získat nové pohledy 

na různé věci, chtějí získat úctu. Dobrovolníci díky pomáhání ostatním rozvíjejí svůj 

osobnostní růst a zvyšují své sebevědomí. Tato funkce se vztahuje ke Katzově (1960) 

funkci vědění a byla podpořena výzkumem Gidrona (1978), který zjistil, že mladí 

dobrovolníci vidí svoji dobrovolnickou činnost jako zkušenost vlastního rozvoje a získání 

nových vědomostí.  

         Třetí funkcí je funkce kariéry. Dobrovolnictví může sloužit ke zlepšení vyhlídek na 

získání zaměstnání a k posílení vlastní kariéry. Lidé si mohou díky dobrovolnické činnosti 

osvojit nové pracovní schopnosti či získat důležité kontakty. Mladí studenti jsou podle 

Claryho často motivováni touto funkcí dobrovolnictví – zkušenosti z dobrovolnictví jim 

pak slouží jako „odrazový můstek“ k získání kvalitního zaměstnání. Zde bychom mohli 

nalézt opět obdobu u Katze a to ve formě funkce instrumentální.  

         Další funkcí, o které píše Clary a kol. (1998), je funkce sociální. Jedinec se tak 

k dobrovolnictví dostává kvůli silnému normativnímu nebo sociálnímu tlaku, a nebo 

jedinec touží být mezi ostatními lidmi, patřit do své referenční skupiny. Dobrovolníci často 

vykonávají svou činnost z toho důvodu, že chtějí být ve společnosti lidí, kteří mají 

podobné smýšlení a názory. Sociální motivace je také vyjádřena snahou získat sociální 

souhlas nebo naplnit očekávání lidí, kteří jsou pro nás důležití. Tato funkce byla podpořena 

například výzkumem Piliavina a kol. (1984), který při svém výzkumu motivů dárců krve 
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zjistil, že někteří jedinci darují krev kvůli vnějším, sociálním motivům. Co se týče srovnání 

s Katzem, zde můžeme uvažovat jak o funkci ego-defenzivní, tak o funkci instrumentální 

či vyjádření hodnot.  

         Pátou funkcí, kterou poskytuje dobrovolnictví, je funkce ochranná, kdy jedinec 

vykonává dobrovolnickou činnost z toho důvodu, aby omezil pocity viny, že má více štěstí 

než ostatní, nebo aby uniknul od svých vlastních problémů. Jedná se například o 

dobrovolníka, který je homosexuál a pomáhá lidem s AIDS z toho důvodu, aby se vyrovnal 

s vlastním strachem z této nemoci. Dále bychom zde mohli zařadit dobrovolníka, který se 

pomáháním ostatním snaží vyrovnat se ztrátou blízké bytosti či s nějakým psychickým či 

fyzickým onemocněním. Tato funkce může být spojena s Katzovou (1960) ego-defenzivní 

funkcí či s lidskou potřebou vyjádřit pocity sociální zodpovědnosti. Funkce byla podpořena 

výsledkem výzkumu motivací dárců kostní dřeně, který provedl Schwarz (Schwarz, 1970) 

– jedinci s větším smyslem osobní zodpovědností pro druhé byli častějšími dárci.  

         A konečně šestou funkcí je funkce úcty či zlepšování. Dobrovolnictví slouží ke 

zvyšování sebeúcty, sebevědomí a sebezdokonalení. Do této kategorie můžeme zařadit 

dobrovolníky, kteří pomáhají lidem s AIDS z toho důvodu, aby se něco dozvěděli o této 

nemoci, nebo například dobrovolníky v rozvojových zemích, kteří se chtějí něco naučit o 

jiných kulturách a lidech. I tato funkce byla potvrzena mnohými studiemi, například studií 

dobrovolníků v nemocnici pro mentálně handicapované, kteří díky této činnosti přijali lépe 

sami sebe (King a kol., 1970). Tato funkce může opět odkazovat na Katzovu funkci 

vyjádření hodnot a porozumění.  

         Ne všichni výzkumníci však souhlasí s Claryho rozlišením šesti funkcí 

dobrovolnictví. Řada studií přichází s výsledky, které přinášejí pouze dvou nebo tří-

faktorové řešení. Motivace může být podle těchto studií rozdělena na motivaci sledující 

vlastní zájem – zde bychom mohli zařadit touhu setkávat se s lidmi, získávat nové znalosti, 

využívat volný čas, navazování důležitých kontaktů. Dále se studie zmiňují o motivaci 

závazku, tedy například závazek k náboženské víře, touha dávat vlastní komunitě či 

závazek k organizaci. Třetím faktorem bývá altruistická motivace, kam můžeme zařadit 

touhu pomáhat ostatním. Pokud studie rozlišují pouze dva faktory, jedná se nejčastěji o 

motivaci egoistickou (motivace orientovaná na sebe sama – např. setkávat se s lidmi) a 

motivaci altruistickou (např. soucit s těmi, co strádají). Časté je také dělení motivace na 

motivaci vnitřní a motivaci vnější (například Degli Antoni, 2009). Někteří odborníci se 

dokonce staví proti jakékoliv kategorizaci motivů, proti konečnému seznamu důvodů pro 
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dělání čehokoliv. Podle nich je seznam důvodů k dobrovolnictví nekonečný (například 

Okun, 1994).  

         Funkcionální přístup klade důraz na soulad motivace dobrovolníka s užitky, které mu 

dobrovolnická činnost přináší. Empirické studie dokázaly, že tento soulad má pak pozitivní 

dopad jak na větší uspokojení dobrovolníka z jeho činnosti, tak na kvalitu jeho výsledků. 

Studie Houle, Sagarina a Kaplana (2005) se snažila zodpovědět otázku, zda jsou určité 

úkoly dobrovolnické činnosti (čtení nevidomým, práce s daty) vnímány jedinci jako úkoly, 

které uspokojí jejich počáteční motivaci (vyjádřit své hodnoty, budovat kariéru apod.)10 a 

pokud ano, zda jsou tyto úkoly preferovány. Tedy otázku, zda motivace dobrovolníka 

určuje preferenci úkolu. Výsledky prokázaly významnou interakci mezi motivací a úkoly – 

odlišné úkoly uspokojovaly odlišné motivy. Dále bylo zjištěno, že lidé se různí nejen 

v tom, jaké motivy považují za nejdůležitější, ale také v tom, v jakém rozsahu vnímají, že 

odlišné dobrovolnické činnosti uspokojí jejich odlišné motivy. Nakonec výzkum prokázal, 

že dobrovolníci preferují činnosti, které nejlépe uspokojují jejich motivaci. Z tohoto závěru 

vyplývá, že dobrovolníci se budou cítit spokojenější, pokud si budou moci sami vybrat 

druh dobrovolnické činnosti, jež bude nejlépe naplňovat jejich potřeby. 

         Ústřední myšlenkou funkcionálního přístupu je tvrzení, že lidé pokračují 

v dobrovolnické činnosti za předpokladu, že zkušenost dobrovolnictví naplňuje jejich 

důvody, kvůli kterým se rozhodli pomáhat ostatním. Funkcionální přístup předpokládá, že 

naplnění motivů určuje dobrovolnictví, protože dobrovolníci, jejichž motivace byla 

naplněna, jsou ve své činnosti více spokojení. A právě spokojenost dobrovolnickou činnost 

udržuje. Tento předpoklad potvrzuje řada studií (např. Clary a kol., 1998), které zjistily, že 

dobrovolníci, kteří mohli vykonávat činnosti, jež naplnily jejich motivaci, popisovali větší 

spokojenost a silnější záměr pokračovat ve své činnosti. Spokojenost zde významně 

korelovala s časem stráveným dobrovolnictvím a i s délkou dobrovolnické služby.  

         Jiné studie však nabízejí méně přesvědčivé výsledky. Některé studie ukázaly, že síla 

motivace dobrovolníků neodpovídá ani délce dobrovolné služby, ani času věnovanému 

dobrovolné činnosti, některé studie spokojenost spojují pouze s časem, jež dobrovolníci 

věnují pomáhání ostatním, avšak už ne s trváním dobrovolné služby. Jedinou výjimkou 

byly motivy, které se týkají hodnot – silnější altruistické zájmy odpovídaly delší době 

věnované dobrovolnictví. I jiné studie nalezly pouze slabý vztah mezi intenzitou motivace 

a vykonáváním dobrovolnické činnosti. Výjimkou se zde ukázal být značně negativní 

                                                 
10 Motivace dobrovolníka, ještě před zahájením dobrovolnické činnosti. 
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vztah mezi motivací, která se týká kariéry a dobou strávenou dobrovolnictvím. Na 

výsledky těchto studií reaguje výzkum dobrovolníků v hospicích (Finkelstein, 2008), který 

se zaměřil na vztah mezi motivy pro dobrovolnictví, zkušeností s dobrovolnictvím 

(naplnění motivů, spokojenost) a výsledkem dobrovolnictví (čas věnovaný dobrovolné 

aktivitě, trvání služby).  Cílem výzkumu bylo, za použití funkcionálního přístupu, objasnit, 

jak motivace a naplnění motivace přispívá ke spokojenosti dobrovolníka a k vykonávání 

dobrovolnické činnosti.  

         Účastníci výzkumu byli dobrovolníci, kteří pomáhají v hospici ve Spojených státech. 

Dotazníky byly rozděleny 466 dobrovolníkům a 194 z nich bylo vyplněno a vráceno. 

Výsledky potvrdily hypotézu, že dobrovolníci jsou spokojenější tím více, čím více jejich 

zkušenost s dobrovolnictvím odpovídá důvodům, proč se rozhodli pomáhat (s výjimkou 

motivů, jež se týkají kariéry). Stejně tak bylo potvrzeno, že se vzrůstající spokojeností 

rostlo i množství času, kteří byli dobrovolníci ochotní pomáhání věnovat, korelace 

spokojenosti a trvání dobrovolnické služby však prokázána nebyla. Překvapivé také bylo, 

že čas strávený dobrovolnictvím odpovídal naplnění pouze dvou druhů motivů – hodnot 

(altruistický přístup, orientovaný na druhé) a porozumění (zaměření na příležitosti, které 

může dobrovolnictví přinést). Nízká korelace mezi motivy a dobrovolnickou aktivitou 

(věnovaným časem i trváním) může být vysvětlena díky teorii identity rolí (viz část 3.3). 

Podle této teorie si dobrovolníci časem vytvoří identitu dobrovolníka, ve které je role 

dobrovolníka včleněna do konceptu sebe sama. Tato identita pak řídí budoucí chování, jež 

se týká dobrovolnictví a motivy se pro udržení dobrovolnictví stávají nedůležitými.  

         Autoři studie na základě těchto výsledků doporučují včas zjistit motivace 

dobrovolníků a přidělit dobrovolníkům úkoly, které je budou nejvíce naplňovat. Protože se 

motivy dobrovolníků časem mění (například odchodem do důchodu) je vhodné motivaci 

opakovaně přezkoumávat a na základě tohoto přehodnocování dobrovolníkům nabízet 

nové příležitosti uplatnění jejich dobrovolné pomoci.  

         Hlavními kritiky funkcionálního přístupu jsou sociologové, kteří nevěří, že motivy 

mohou vysvětlit lidské chování. S tím tedy také odmítají myšlenku, že motivy vysvětlují 

dobrovolnictví, nebo přesněji řečeno reinterpretují jejich význam, který hrají v teorii 

dobrovolnictví. Jedním z hlavních důvodů tohoto odmítnutí je nehodnověrnost výpovědí 

lidí o vlastních motivech k dobrovolnictví. Někteří lidé například tvrdí, že jejich motivem 

k dobrovolnictví je soucit s druhými, zatímco ve skutečnosti vykonávají dobrovolnickou 

činnost za účelem zlepšení vyhlídek na získání kvalitního zaměstnání. Nebo naopak se 
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často vlivem konzumní společnosti stává, že lidé uvádějí materiální motivy, tak aby skryli 

své skutečné nemateriální motivy.  

         Sociologové však netvrdí, že motivy jsou pro teorii dobrovolnictví nepodstatné, 

pouze přisuzují motivům jinou roli. Hlavním rozdílem je to, že psychologický přístup 

spatřuje motivy v jedinci, zatímco sociologický přístup je nachází v sociálních strukturách 

a procesech. Podle sociologů je hlavní funkcí motivů přesvědčit ostatní, aby přijali naše 

jednání a přinutit je, aby reagovali na naše jednání způsobem, který očekáváme. 

Používáme motivy, abychom dali smysl našemu jednání (Musick, Wilson, 2008, str. 65). 

Toto tvrzení nám přináší úplně nový pohled na výpovědi dobrovolníků o hlavních 

motivech jejich dobrovolnické činnosti. Neříkají nám, jaké byly důvody, které je vedly 

k dobrovolnictví, ale jak zdůvodňují své dobrovolnické chování, jak si přejí, aby je viděli 

ostatní.  

         Sociologové souhlasí s psychology, že za stejným chováním mohou stát odlišné 

motivy, ale ze sociologického hlediska to znamená, že stejné chování může být 

zdůvodněno různými způsoby. Jedinec si podle tohoto hlediska vybírá motiv, který 

považuje za nejpřesvědčivější v konkrétní sociální situaci. Sociálními interakcemi 

s ostatními dochází k neustálému definování a redefinování motivů lidí. Zde narážíme na 

problém důvěryhodnosti výpovědí dobrovolníků o svých motivech – dobrovolnická 

činnost sama často vede k radikálním změnám v postojích dobrovolníka, původní cíle jsou 

často zapomenuty nebo se stává, že dobrovolník není schopen oddělit počáteční důvody 

k dobrovolnictví od důvodů, které pro něj nyní dávají smysl.  

         Funkcionální přístup je založen na předpokladu, že všichni lidé mají určité 

definovatelné potřeby. Pokud dobrovolníci vypovídají o svých motivech, pak tedy odkazují 

k těmto potřebám. Podle sociologického hlediska však motivy přímo neodkazují 

k potřebám jedince. Motivy jsou důležité z toho důvodu, že dávají našemu jednání a světu 

okolo nás smysl a význam. Sociologové zkoumají rozdíly v motivacích mezi různými 

sociálními skupinami, motivy jsou pro ně sociálně determinované. Sociologické výzkumy 

ukazují, že důvody pro dobrovolnictví se skutečně mezi různými sociálními skupinami liší 

– to podle sociologů dokazuje, že sociální umístění, jako je například sociální pozice, 

určuje motivy více než individuální potřeby (Musick, Wilson, 2008). Například starší lidé 

často jako hlavní motivy zmiňují touhu setkávat se s lidmi, mladší lidé často zmiňují 

motivy týkající se kariéry, ženy a nábožensky založení lidé často zmiňují hodnotové 

motivy. Řada výzkumů ukázala, že existují rozdíly v motivacích, které závisí na pohlaví, 
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rase, socio-ekonomickém statusu, rodinném statusu, vyznání a oblasti, ve které 

dobrovolník vykonává činnost (Musick, Wilson, 2008).  

         Motivy jsou jistě jedním z nejdůležitějších faktorů, které chování dobrovolníků 

určují. Na druhou stranu nám samotné motivy nepostačují k vysvětlení chování 

dobrovolníků. Hlavní kritikou funkcionálního přístupu je dalo by se říci přeceňování 

motivů v tom, že dokážou vysvětlit dobrovolnickou činnost. Je nutné si uvědomit, že 

dobrovolnictví je determinované i společenskými strukturami, tedy socio-ekonomickými, 

rasovými, demografickými a mnoha jinými aspekty.  

 

3.3 Teorie identity rolí  
 
         Nejčastěji citovanou sociologickou teorií motivací dobrovolníků v zahraniční 

literatuře je teorie identity rolí. Podle této teorie je osobnost složena z hierarchie mnoha 

sociálních rolí, jež utvářejí identitu každého člověka.11 Tyto role odpovídají pozici v 

sociální struktuře, jako je například pozice rodiče, manžela, zaměstnance. Identita rolí se 

vytváří z probíhajících sociálních interakcích a z očekávání ostatních lidí. Čím více lidé 

spojují určitého člověka s určitou rolí, tím více se tato role zapojuje do jeho konceptu sebe 

sama. Toto sloučení role s osobností pak řídí další jednání člověka, protože člověk se snaží 

chovat v souladu se svojí identitou. Tak se identita rolí stává významným určovatelem 

lidského chování. Tato teorie předpokládá, že jedinci jsou schopni vědomě kontrolovat a 

řídit svá rozhodnutí, chování je nahlíženo jako výsledek pragmatických a vědomých 

rozhodnutí.  

         Podle této teorie je tedy motivace dobrovolníků založena na identitě role 

dobrovolníka, která je pěstována díky sociálnímu vztahu, jež si dobrovolník vytváří ke své 

organizaci. Tato role dobrovolníka, jež se stala součástí jeho nebo jejího obrazu sebe sama, 

pak pomáhá udržovat dobrovolnickou činnost.  

         V tradiční koncepci teorie identity rolí je role definována jako soubor normativních 

očekávání, práv či povinností, které se vážou ke specifické pozici nebo statusu v sociální 

struktuře (Heiss, 1981). Chování jedince je přičítáno buď očekáváním ze strany ostatních 

lidí, a nebo internalizaci vhodných sociálních norem. Tato koncepce rolí pak ponechává 

pouze úzký prostor individuálnímu jednání nebo sociální změně.  

                                                 
11 Role jsou sociálně definovaná očekávání, jimiž se osoba s určitým statusem nebo sociálním postavením 
řídí (Giddens, 1997, str. 98). 
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         Meadova koncepce role, osobnosti a společnosti, které jsou od sebe neoddělitelné, 

nabízí užitečný teoretický podklad pro sociologické vysvětlení opakovaných dobročinných 

jednání (Callero a kol., 1987). Podle Meada jedinci utvářejí svůj pojem toho, co jsou, skrze 

reflektované hodnocení, které se jim dostává od ostatních lidí. Očekávání ostatních lidí o 

nich samých tak vytváří důležitý zdroj jejich pojetí sebe sama.  

         Mead definuje dvě základní charakteristiky role – role je sociální objekt a role je 

stanovisko. Definování role jako sociálního objektu odkazuje k tomu, že role jsou sociální  

konstrukty, jež jsou specifické pro společnost se sdíleným porozuměním těmto rolím 

(Mead, 1938). Sociální role jsou univerzálně rozpoznatelné a musí být brány v úvahu 

během každé interakce. Právě díky sociálním interakcím se role stávají validními – čím 

častěji sociální interakce potvrdí význam určité sociální role, kterou aktér přijal, tím 

pravděpodobněji se tato role stane nepostradatelnou součástí jeho samého. Role jsou také 

stanoviska, která filtrují vnímání a pomáhají formovat a strukturovat sociální svět. Tato 

stanoviska fungují na společenské a na individuální úrovni. Na společenské úrovni se 

stanoviska objevují jako výsledky působení aktéra, který přijal svoji roli. Na individuální 

úrovni stanoviska povolují určitý „styl“ vyjadřování se, kterým se individuální aktéři 

navzájem odlišují. Proto role definují vlastní já – kdo jsme je formováno z velké části 

rolemi, které uplatňujeme.  

         Mead předpokládá, že prospěšné jednání může být vytvářeno na každém ze tří stupňů 

sociálního rozvoje. Na první stupni probíhá jednání na nevědomé úrovni – prospěšné 

jednání je zde spontánní, obdobné chování zvířat, která chrání svá mláďata. Na tomto 

stupni jsou dobrovolníci motivováni emocionálním pohnutím. Na druhém stupni se sebe-

uvědomění objevuje společně se základní schopností přijmutí své role. V tomto stadiu 

prospěšné jednání k sobě přibírá morální hodnotu. Nicméně motivace dobrovolníků je zde 

zakořeněna v morálním právu a ve společenských normách. Na třetím stupni jsou jedinci 

schopni přijímat své role, jednat vědomě a reflexivně. Pouze v tomto stadiu je altruismus 

zakořeněn jedinečně ve vlastním já – dobrovolníci jsou zde motivováni sebou samými, 

svými vlastními normami.  

         Meadova koncepce rolí se stala podkladem pro výzkum prosociálního jednání mezi 

dárci krve (Callero, Howard, Piliavin, 1987). Tato studie považuje Meadovu koncepci za 

jedinečný teoretický podklad, který začleňuje dimenze sociálních struktur i historického 

kontextu. Meadova koncepce rolí dále poukazuje na určité okolnosti, ve kterých osobnost a 

role splývají – rozsah splynutí osobnosti s rolí má přímé dopady na jednání. Cílem 

výzkumu bylo potvrdit, že rozsah splynutí osobnosti s určitou rolí (v tomto případě rolí 
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dárce krve) má významnější dopady na chování dárců krve, než tradiční proměnné – 

sociální a osobní normy. Výsledky potvrdily, že splynutí osobnosti s rolí určuje budoucí 

jednání dárců krve nezávisle na vlivu osobních a sociálních norem. Dále bylo zjištěno, že 

splynutí osobnosti s rolí je silněji spojeno s minulými projevy prospěšné činnosti (s počtem 

dřívějších dárců krve) než sociální a osobní normy. Výsledky dále ukázaly, že splynutí 

osobnosti s rolí vstupuje do interakce s osobními a sociálními normami ve vytváření 

budoucího prospěšného jednání – účinky splynutí osobnosti s rolí jsou silnější, když jsou 

osobní a sociální normy slabé a naopak. 

         Výzkum (Lee, Piliavin, Call, 1999) testuje použitelnost teorie identity rolí 

zkoumáním dárců krve, času a peněz. Pomocí studií, které se zaměřily na dárce krve, 

výzkumníci vyvinuli teoretický model založený na teorii identity rolí (např. Callero, 1983, 

1985). Výzkum měl za cíl analyzovat použitelnost tohoto modelu i na dárce času a peněz. 

Identita role dárce krve se ukázala být velmi silně ovlivněna vnímaným očekáváním ze 

strany druhých lidí a minulým chováním, které souviselo s „hraním“ role dárce krve.12 

Tento základní model tedy považuje za dva hlavní určovatele vytvoření identity dárce krve 

minulé chování a vnímaná očekávání. Identita role a minulé chování společně 

předpovídají, zda dárcovství bude trvat.  

         Výzkum (Lee, Piliavin, Call, 1999) byl proveden metodou telefonického rozhovoru, 

který byl uskutečněn s asi tisíci respondenty. Co se týče dárců krve, výsledky ukázaly, že 

roli identity dárce krve rozvíjejí vnímaná očekávání, modelové vzory, dřívější přijmutí 

krve od dárce a osobní hodnoty. Podobných výsledků bylo dosaženo i u dárců času a 

peněz, s jedinou výjimkou – dřívější příjem služeb od dobrovolníků, či charitativních dárců 

neměl žádný vliv na identitu role dárce nebo dobrovolníka. Tento závěr může být 

vysvětlen tím, že více respondentů uvedlo, že již v minulosti se stali příjemci krve než ti, 

kdo přijali nějaké služby. Dalším vysvětlením může být, že organizace, které se zabývají 

získáváním krve, oslovují především dárce z rodin příjemců krve.  

         Co se týče dalších odlišností, ukázalo se, že vnímaná očekávání nejvíce ovlivňují 

dobrovolníky, modelové vzory zase dárce krve. To může být vysvětleno tím, že 

dobrovolnictví je více na očích ostatním lidem a dárcovství krve zase „startuje“ v rodině – 

jsou to právě rodiče, kdo přivedou svého potomka na myšlenku dárcovství krve. Dalším 

závěrem výzkumu je, že osobní hodnoty více určují identitu dárce krve, než identitu 

dobrovolníka či dárce peněz. Dárcovství krve je osobnějším rozhodnutím a často zahrnuje 

                                                 
12 Pro upřesnění – dárce krve považuji za dobrovolníka, což je nutné zmínit z důvodu možnosti rozdílnosti 
motivací peněžních dárců a dobrovolníků. Darování krve je nepochybně projevem altruismu.  
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pocity reciprocity – dostal jsem krev, musím ji dát zpět. Stejně tak se ukázalo, že minulé 

chování více ovlivňuje záměr darovat krev, než záměr věnovat svůj čas dobrovolnictví. 

Dobrovolnictví není tak pravidelně uspořádané jako dárcovství krve a může být 

vykonáváno v mnoha odlišných prostředích a činnostech, není zde tedy pouze jeden záměr. 

A konečně účinek identity na záměr dávání se jeví jako silnější u dobrovolnictví času, než 

dárcovství peněz. Být charitativním dárcem je aktivitou jedince, kdežto dobrovolnictví je 

často sociálním vztahem.  

         Výsledky výzkumu tedy potvrdily, že teoretický model aplikovaný na identitu dárce 

krve (Piliavin, Callero, 1991), může být použit i na charitativní dárcovství a 

dobrovolnictví. Ve všech třech oblastech jsou nejdůležitějšími faktory, které rozvíjí 

altruistické identity, modelové vzory, osobní normy a především dřívější zkušenost dávání. 

Nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují záměr pomáhat či dávat, jsou minulé chování a 

identita role. Minulé chování je důležitější pro dávání krve než času, zatímco identita role 

je důležitější pro dávání času než peněz. Darování krve je více ovlivněno socializací, jak 

od rodičů, tak i v dospělosti. Internalizace morálních imperativů je důležitější v rozvoji 

identity dárce krve, vnímaná očekávání ovlivňují především dobrovolnictví.  

         Dřívější výzkumy dárců krve ukázaly, že k počátečnímu darování kromě identity 

role přispívají další čtyři faktory: osobní povědomí o důležitosti darování pro příjemce, 

modelový vzor rodičů jako dárců krve, vnímaná očekávání a osobní hodnoty, pocity a 

morální závazky. Dárci, kteří se rozhodli poprvé darovat krev, byli často ovlivněni svými 

rodiči či jinými blízkými osobami, které se staly pravidelnými dárci. Také se ukázalo, že 

motiv k darování byl často vyvolán principem reciprocity – dát něco zpět. Další z faktorů, 

osobní morální závazky a pocity, byly určeny vnímaným očekáváním a naopak určovaly 

jak identitu role, tak dárcovství krve.  

         Co se týče použitelnosti těchto teoretických poznatků na dobrovolnictví, ukázalo se, 

že modelové vzory rodičů a známých nejsou tak intenzivní jako v případě dárců krve. 

Nejdůležitějším určovatelem vyvinutí role dobrovolníka se ukázala být vnímaná očekávání 

od ostatních lidí (Grube, Pilliavin, 1997).             
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3.4 Integrace funkcionálního p řístupu a teorie identity rolí 
 
         V četných výzkumech dochází k propojení funkcionálního přístupu a přístupu 

založeného na identitě do jednoho koncepčního rámce. Podle těchto výzkumů jsou čas 

strávený dobrovolnou prácí i celková délka této práce určeny jak identitou a očekáváním, 

tak i uspokojováním rozličných motivů. V tomto přístupu motivy slouží jako předchůdce 

dobrovolnictví. Pozitivní zkušenost během počáteční fáze dobrovolnictví pak rozvíjí 

identitu role dobrovolníka. Čím více se člověk věnuje dobrovolnické činnosti, tím silnější 

je jeho identita a tento koncept sebe sama se pak stává hlavní příčinou dalšího 

dobrovolnictví. Zde se dostáváme k rozlišení počáteční a následné motivace 

k dobrovolnictví. Počáteční motivace jsou určitého druhu a jsou zčásti jiné, než následné 

motivace, které potom dobrovolníka udržují u jedné činnosti delší dobu.  

         Chacón, Vecina a Dávila zpracovali longitudinální výzkum dobrovolníků v oblasti 

sociální práce a přišli s tzv. „třístupňovým modelem výdrže dobrovolníků“ (threestage 

model of volunteers' duration; Chacón, Vecina a Dávila, 2007). Podle nich v počáteční fázi 

dobrovolnictví ovlivňují délku služby především motivy a jejich uspokojení. 

Dlouhodobější a intenzivnější službu však lépe předpovídá oddanost organizaci. Tzv. 

vytrvalé dobrovolnictví potom nejlépe vysvětluje model identity rolí. Použití tohoto 

modelu tak překonává rozpory mezi funkcionálním modelem, který za nejlepší určovatele 

trvání dobrovolnictví považuje motivaci a naplnění této motivace a mezi modelem identity 

role, který za hlavní determinantu považuje identitu role. Zde je však nutné si uvědomit, že 

role neboli identita je motivací, je motivem. Nemluvíme zde buď o motivech, nebo o roli, 

mluvíme zde buď o funkcionálním pojetí motivace, a nebo o pojetí motivace, které 

zahrnuje i roli/identitu jako motivaci.  

         Výzkum podporuje Pennerovovu myšlenku, že kombinace funkcionálního přístupu a 

teorie identity rolí může vysvětlit procesy, které zakládají chování ve prospěch ostatních 

(Penner, 2002). Integrací proměnných z obou přístupů – spokojenosti, oddanosti organizaci 

a identity role výzkum vytvořil model, který z velké části dokáže předpovídat trvání 

dobrovolnické služby. Proměnné z obou přístupů se liší v tom, jestli se jedná o krátkodobé 

či dlouhodobé dobrovolnictví. Spokojenost je významnější u předvídání krátkodobého 

dobrovolnictví, zatímco oddanost organizaci a identita role jsou účinnější u předvídání 

střednědobého či dlouhodobého dobrovolnictví. Co se týče spokojenosti, výsledky 

výzkumu ukázaly, že tato proměnná sice není v přímém vztahu s trváním dobrovolnictví, 

ale vztahuje se k záměru vytrvat v této činnosti, a proto trvání nepřímo ovlivňuje.  
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         Penner přichází s takzvaným konceptuálním časovým modelem příčin trvalého 

dobrovolnictví. Tento model pokládá za nejvýznamnější faktor trvalého dobrovolnictví 

rozhodnutí k dobrovolnictví. Toto rozhodnutí je podmíněno mnoha faktory – jedná se o 

situační faktory (např. nějaká historická událost – katastrofa), sociální tlaky 

k dobrovolnictví, demografické charakteristiky (věk, vzdělání, příjem), personální 

přesvědčení a hodnoty, prosociální osobnost, motivy se vztahem k dobrovolnictví, praktiky 

dobrovolnické organizace. Tyto aspekty ovlivňují i vývoj vztahu dobrovolníka 

s organizací, který následně rozhoduje o tom, zda se počáteční dobrovolnictví stane 

dobrovolnictvím dlouhodobým. 

         Penner rozlišuje dva druhy proměnných - organizační proměnné a dispoziční 

proměnné. Organizační proměnné se týkají především charakteristik samotné organizace, 

ve které dobrovolník svou činnost vykonává a zvláště pak způsobu recipročního vnímání a 

jednání mezi dobrovolníkem a organizací. Dispoziční proměnné jsou různé trvalé 

charakteristiky jednotlivců, jejich osobní přesvědčení a hodnoty, osobnostní vlastnosti a 

motivy (Penner, 2002). 

         Integraci obou přístupů můžeme nalézt ve výzkumu udržování dobrovolnické 

činnosti mezi dobrovolníky, kteří pomáhají v hospici (Finkelstein, Penner, Brannick, 

2005). Tato studie je prvním empirickým pokusem, který usiluje o kombinaci obou 

přístupů. Výzkum navazuje na Pennerův (2002) koncepční rámec, který kombinací 

přístupu funkcionálního a přístupu identity rolí vysvětluje procesy, které zakládají 

dlouhotrvající dobrovolnickou činnost. Penner (2002) přisuzuje počáteční rozhodnutí 

vykonávat dobrovolnickou činnost motivaci, pro-sociální osobnosti dobrovolníka, 

vnímaným očekáváním a faktorům, jež jsou spojeny s rozličnými demografickými 

charakteristikami (věk, příjem, vzdělání). Zapojení a zaujetí dobrovolníka do činnosti 

vytváří jeho identitu dobrovolníka, jež je považována za přímou příčinu udržování 

dobrovolnictví.  

         Hlavní výzkumnou otázkou studie (Finkelstein, Penner, Brannick, 2005) bylo zjistit, 

zda propojení dvou výše zmíněných přístupů nám umožní lepší porozumění faktorům, 

které pomáhají udržet dobrovolnictví. Cílem práce bylo analyzovat hlavní příspěvky 

k dobrovolnictví, které jsou založeny na funkcionálním přístupu (motivy, spokojenost) a 

které jsou založeny na teorie identity rolí (vnímaná očekávání, identita rolí). Výzkumníci 

analyzovali tyto proměnné vzhledem k množství času stráveném dobrovolnickou činností a 

délkou dobrovolnické služby na vzorku dobrovolníků, jež pomáhají v hospicích.  
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         Výsledky ukázaly, že vnímaná očekávání a identita role se významně vztahují 

k dobrovolnické činnosti (jak ke strávenému času, tak k délce služby). Jedinci, kteří 

pravidelně a dlouhodobě pomáhají, jsou ti, kdo přijali do konceptu sebe sama svou pro-

sociální roli a intenzivně vnímají, že ostatní od nich očekávají, že se budou chovat 

v souladu s touto rolí. Teorie identity rolí tak umožňuje rozlišovat úroveň zapojení 

dobrovolníků do dobrovolnické činnosti, což může pomoci při předvídání toho, kdo 

z dobrovolníků bude nejaktivnější a nejvíce oddaný své činnosti. Na základě těchto 

výsledků studie v závěru doporučuje, aby organizace, jež s dobrovolníky spolupracují, 

zvážily zavedení postupů, které umožní rozvoj identity dobrovolníků. Postupy organizací 

by se měly zaměřit i na vytváření sociálního tlaku, který identitu dobrovolníků udržuje, a 

tak podporuje i samotné dobrovolnictví. Identita dobrovolníků může být dále posilována 

vytvářením situací, kde činnost dobrovolníků bude oceněna a veřejně uznána.  

         Výsledky dále poukázaly na ne příliš významný vztah mezi motivy a vytrváním v 

dobrovolnické činnosti. Tato skutečnost by mohla být vysvětlena tím, že dobrovolníci byli 

dotázáni na počáteční motivaci k dobrovolnictví, ta se však mohla v průběhu činnosti 

změnit. Jiné vysvětlení můžeme nalézt v práci Davise a kol. (2003), který při udržování 

dobrovolnické činnosti nepřikládá význam určitým motivům, ale spíše rozsahu, ve kterém 

jsou motivy touto činností naplňovány (Davis, Hall, Meyer, 2003). Stejně tak Clary a kol. 

(1998) uvádí, že pokud jsou dobrovolníkovy motivy vykonávanou činnosti naplněny, 

dobrovolník má tendenci ve své činnosti setrvávat. Pokud by tedy studie (Finkelstein, 

Penner, Brannick, 2005) zkoumala i úroveň naplnění motivů dobrovolníků, je možné, že 

by výsledky prokázaly vztah mezi dobrovolnictvím a naplněním motivů.  

         Přestože počáteční motivy přímo nekorelovaly s dobrovolnickou činností, výsledky 

výzkumu potvrdily, že motivy k dobrovolnictví často korelují s identitou role a 

s vnímaným očekáváním, které jsou spojované s dobrovolnictvím. Nejvíce s identitou role 

korelovaly hodnotové motivy, naopak motivy kariéry s identitou role nekorelovaly vůbec. 

Vnímaná očekávání nejvíce souvisela se sociálními motivy. Tyto závěry potvrzují 

Pennerův předpoklad (2002), že vztah motivů k dobrovolnictví je zprostředkován skrze 

identitu rolí a poskytují tak předběžnou podporu pro koncepční rámec, který integruje 

funkcionální přístup a přístup identity rolí za účelem porozumění dlouhodobého 

dobrovolnictví.  
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3.5 Relevantnost zahrani čních teorií v prost ředí České republiky 
 
         Jako každé jiné prostředí i prostředí České republiky se vyznačuje svou specifičností, 

která je dána historickou a kulturní zkušeností. Prostředí České republiky je do značné 

míry ovlivněné historickou zkušeností komunismu, převládajícím smýšlením ateismu a 

samozřejmě i jinými specifickými fenomény, jež ovlivňují jednání a myšlení české 

společnosti. Specifika české občanské společnosti najdeme nejlépe v knize Češi a občanská 

společnost, jejímž autorem je Karel Müller (Müller, 2002). Müller popisuje českou 

občanskou společnost, její předpoklady, vznik a formy od rakouského období až po 

zkušenost z totalitních režimů. V rakouském období byla česká občanská společnost 

charakterizována značným nedostatkem smyslu pro názorový a zájmový pluralismus a to 

nejen navenek, ale také uvnitř sebe samé. V období První republiky se sice podařilo převzít 

významné prvky rakouského liberálního konstitucionalismu a dařilo se dosahovat slušné 

hospodářské prosperity, avšak osudovou trhlinou československé demokracie se stala 

německá menšina, kdy boj proti ní byl pokládán za zásluhu o stát (Müller, str. 179). 

Spolkový aktivismus se původně neformoval jako přirozený obsah občanské společnosti 

v protiváze vůči státu, ale spíše jako náhrada státu. Téměř všechna sdružení byla navázána 

na nějakou politickou stranu, jejímž prostřednictvím uplatňovala svůj vliv a zájem. Za 

vlády totalitních režimů se stala občanská společnost nefunkční, organizovanost občanů 

byla sice o mnoho větší než dnes, avšak šlo o organizovanost vynucenou, ne spontánní. 

Proto lidé chápou často ještě dnes jakoukoli veřejnou angažovanost jako citelné omezení 

své osobní svobody. Jaká je podle Müllera česká občanská společnost dnes? Podle něj se 

jedná o společnost nesebevědomou a nedůvěřivou, která má před sebou cestu obnovení 

důvěry ve veřejné instituce a funkce.  

         V prostředí České republiky má dobročinnost dlouhou tradici, historie organizované 

dobročinnosti sahá hluboko do středověku. Spolková činnost se zde rozvíjela od 19. století 

a velký rozkvět dobročinnosti můžeme nalézt především po vzniku samostatného 

Československa. Pokud však budeme srovnávat současnou zkušenost s dobrovolnickou 

prací u nás a v západních demokraciích, zjistíme, že dobrovolnictví na západě je bráno 

jako samozřejmost, stalo se zde neodmyslitelnou součástí společenského života. 

Dobrovolníci pracující v neziskovém sektoru tvoří u nás zřetelně nižší podíl na celkové 

zaměstnanosti než v západních zemích. V našem prostředí se naopak můžeme setkat 

s nepochopením ze strany ostatních lidí. Časté jsou reakce typu: „Proč bys měl/a dělat 

něco, za co nejsi placený/á“, „Kdo by byl takový blázen, aby něco dělal zadarmo?“ Tyto 
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reakce z velké části pramení ze záporného postoje, který vytvořil bývalý socialistický 

režim. Za totalitního režimu byla tradice dobrovolnické práce násilně přerušena, činnost 

nezávislých organizací byla systematicky redukována nebo zcela podřízena politickému 

vedení státu a komunistické strany a podléhala přísné kontrole. Majetek nadací a spolků 

byl konfiskován, řada demokraticky smýšlejících lidí byla pronásledována a vězněna 

(Tošner, Sozanská, 2002). Téměř každý člověk byl někde organizován, ne však podle své 

vůle, ale podle vůle státních institucí v rámci povinných prospolečensky orientovaných 

akcí (tzv. Akce Z). Kdo chtěl studovat, musel se povinně zúčastňovat brigád, kdo chtěl 

budovat kariéru, musel se společensky angažovat. Dobročinnost se stala pro člověka 

vnucovanou, neautentickou aktivitou, které se snažil vyhnout, jak jen se dalo (Frič, 2001). 

Dobrovolnická práce se tak díky socialistickému režimu stala společností vnímaná jako 

něco ideologického a nesympatického, což vedlo k jejímu úpadku. Z těch, kteří se hlásili k 

dobrovolné práci za socialismu, pokračovala či pokračuje po roce 1989 v dobrovolnictví 

jen necelá polovina. Novými dobrovolníky se po roce 1989 stalo jen 6% populace (Frič, 

2001, str. 61 - 62). 

         Dobrovolnictví se začalo opět zvolna rozvíjet až po roce 1989, kdy došlo v České 

republice k nebývalému rozvoji neziskového sektoru. Přesto je neziskový sektor – a s ním 

dobrovolnictví – na okraji zájmu veřejnosti (Tošner, Sozanská, 2002). Dalo by se říci, že 

společnost po „sametové revoluci“ si začala užívat liberálně tržní hospodářství, 

individualismus a s tím spojenou orientaci na konzumní způsob života. Právě konzumní 

způsob života nijak nenapomáhá záporný postoj české společnosti k dobrovolnictví zlepšit.  

Skeptický postoj k dobrovolnictví v České republice ukazuje i výzkum Dárcovství a 

dobrovolnictví v České republice (Frič, 2001). Většina obyvatel ČR (52%) vidí budoucnost 

dobrovolnictví spíše v černých barvách a nechápe jeho roli v moderní společnosti. Třetina 

(34%) respondentů se přiklonila k názoru, že lidé, kteří dobrovolně pracují pro jiné, jsou 

ostatním k smíchu. Objevil se i názor, že dobrovolnictví bere práci placeným 

zaměstnancům, který vyslovilo 14% respondentů. Přesto v posledních letech můžeme ve 

společnosti spatřovat změnu tohoto stavu – začíná se rozšiřovat povědomí o dobrovolnictví 

a zakládají se nová dobrovolnická centra. Pracuje se na právní úpravě dobrovolnictví - 

v roce 2002 byl schválen zákon o dobrovolnické službě, který však dlouhodobě 

neodpovídá potřebám dobrovolníků.13 Novelu tohoto zákona má z rozhodnutí vlády 

                                                 
13 Zákon je kritizován z mnoha důvodů: Nedostatečně řeší podmínky pro zahraniční dobrovolníky. 
Neumožňuje vykazovat hodnotu dobrovolné práce jako kofinancování k různým grantům. Nezahrnuje hlavní 
část dobrovolníků, kteří jsou členy svých organizací, vylučuje je ze všech výhod. 
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předložit ministerstvo vnitra, avšak zatím tomu nebylo učiněno. Rok 2011 byl stanoven 

jako Evropský rok dobrovolnictví. Společnost se začíná orientovat z konzumního způsobu 

života na jiný životní styl – začínají se rozvíjet tradiční humanistické hodnoty jako je 

potřeba pomáhat ostatním. Zlepšení by také mohlo přinést postupné zvyšování prestiže 

dobrovolnictví prostřednictvím médií a výchovy na školách a informování široké 

veřejnosti o tom, jaké vzájemné výhody může dobrovolnická činnost oběma stranám 

přinášet. 

         Počátky dobrovolnictví sahají až do středověku, jsou neodmyslitelně spjaty s církví, 

tedy s institucí, která má starost o blaho jiných zakotvenou ve svém poslání (Frič, 2001). 

Právě odklon od křesťanských základů, které v minulosti byly v české společnosti 

významným zdrojem vzájemné solidarity a dobročinnosti, se také podepsal na profanaci 

dobrovolnictví. Tento odklon souvisí s modernizací (urbanizací, industrializací) české 

společnosti a z velké části i s komunistickým režimem, který přinesl fenomén 

protináboženského smýšlení, který vznikl z velké části díky ateistické propagandě 

minulého režimu.14 Komunistický režim považoval náboženství za hrozbu moderní 

společnosti a úpadek náboženství vítal jako znak civilizačního pokroku.  

         Co z těchto fenoménu vyplývá pro relevantnost zahraničních teorií motivací 

dobrovolníků pro naše prostředí? Především je nutné si uvědomit, že dobrovolníci u nás 

mají velmi ztíženou pozici v tom smyslu, že je okolní prostředí často hodnotí spíše jako 

podivíny než jako dárce času, kteří si zaslouží úctu a podporu. Co se týče funkcionálního 

přístupu, je jeho relevance pro českou společnost nezpochybnitelná. Každý dobrovolník 

má své potřeby a dobrovolnickou činností se je snaží různými způsoby uspokojit.       

         Co se týče teorie identity rolí, její aplikovatelnost na naše prostředí by bylo velkou 

výzvou, její použití by mohlo odhalit a doložit případné nedostatky nebo lépe řečeno 

specifika v oblasti motivací dobrovolníků právě z toho důvodu, že v našem prostředí 

dobrovolnictví jako role není pevně sociálně zakotvené. Identita dobrovolníků se v našem 

prostředí vyvíjí velmi pomalu, chybí zde dostatečná podpora, jak ze strany státu, který by 

mohl více přispívat k posílení normativního rámce15, tak samotných neziskových 

                                                 
14 Postavení církve na poli dobročinnosti bylo oslabeno v minulosti především díky husitské revoluci a 
později pod vlivem myšlenek renesance a humanismu. 
15 Pozitivní dopad dobrovolnictví na společnost zazněl na celosvětové konferenci o dobrovolnictví pořádané 
v Amsterodamu v roce 2001: Svobodně a dobrovolně zvolená aktivita a pomoc jsou tím, co činí 
z dobrovolníka nositele procesu změn ve společnosti. Jeho tvořivá energie je silou, která pomáhá hledat a 
otvírat zdroje a možnosti nových řešení. Tím se stává mostem v procesu spolupráce mezi státem, komerčním 
sektorem a sektorem neziskových organizací (Tošner, Sozanská, 2002). Dobrovolnictví čím dál častěji řeší 
sociální problémy, pomáhá sociálně slabým – přínosnost pro společnost a ekonomiku státu je 
nezpochybnitelná, a mělo by být proto i v zájmu státu o dobrovolnictví pečovat a pomáhat ho rozvíjet. 
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organizací, ve kterých často chybí dostatečná koordinace dobrovolnické činnosti. Právě 

nedostatečná práce s dobrovolníky, kdy organizace podceňují supervizi dobrovolníků, je 

jednou z nejvýznamnějších bariér rozvoje dobrovolnictví u nás (např. Niklová, 2001). 

Niklová z výsledků výzkumu mezi další bariéry řadí nedůvěru v čestné motivy zájemce o 

dobrovolnou činnost, nedostatek informací vedoucích pracovníků o tom, jak získat 

dobrovolníky či pasivní přístup pracovníků organizací, jejich neochotu začínat s novými 

službami. Stává se, že rodina a skupina vrstevníků, tedy sociální skupiny, které především 

formují identitu člověka, neposkytují dostatek podpory pro povzbuzení či pochopení 

dobrovolníkovy identity.16 Společenská očekávání často úplně chybí či jsou velmi vágní. 

Dobrovolník si tak nevytvoří závazek k organizaci a nedojde k tzv. splynutí role 

dobrovolníka s jeho osobností. Dobrovolník se pak může cítit nepotřebný, nedostatečně 

oceněný, což má za následek rozhodnutí o ukončení jeho činnosti. Tyto předpoklady 

potvrzují i výsledky diplomové práce Jany Bělohlávkové, která se zabývala mladými 

dobrovolníky (Bělohlávková, 2010). Jedním ze zajímavých závěrů této práce je, že 

očekávání druhých jsou bariérou dobrovolnictví. Bělohlávková popisuje strach z reakce 

okolí a nejistotu dobrovolníků z toho, jak dobrovolnictví ovlivní jejich život. Celkově 

z výzkumu vyplynulo, že dobrovolnictví nemá moc pozitivní obrázek u většiny mladých 

lidí. Dobrovolnictví je sice vnímáno pozitivně, ale být dobrovolníkem rozhodně není něco, 

co by se mladý člověk rozhodl dělat proto, že je to „cool“ (Bělohlávková 2010). Tyto 

výsledky jsou v rozporu se zahraničními výzkumy, kde je sociální očekávání vnímáno jako 

pozitivní motiv.  

         I výsledky výzkumu NROS a AGNES17 potvrzují nedostatečnou podporu identity 

dobrovolníků, jak ze strany organizace, tak ze strany společenských očekávání (Frič, 

2001). Téměř polovina dobrovolníků (48%) si myslí, že jejich práce by se dala daleko lépe 

organizovat a každý pátý (21%) se domnívá, že jeho snaha není dostatečně oceněna. Na 

druhou stranu je poměrně překvapivé, že podle výsledků výzkumu je právě motivace 

konvenční dominantní u 41% českých dobrovolníků. Tato motivace je nesena jak 

očekáváním a vzory chování v okruhu rodiny a známých, tak morálními imperativy 

platnými v širším společenství. Tato motivace se opírá buď o principy křesťanské 

morálky18 či o představy o správném způsobu života. Je velmi těžké vysvětlit tento 

                                                 
16 Tento poznatek čerpám z vlastní zkušenosti činnosti dobrovolníka, kdy jsem se setkala s nepochopením, 
jak ze strany rodiny, tak ze strany mých vrstevníků.  
17 Tedy Nadace rozvoje občanské společnosti a Agentury neziskového sektoru  
18 Protože je česká společnost jednou z nesekularizovanějších na světě, mohli bychom si z tohoto poznatku 
odvodit, že nábožensky založení lidé se častěji věnují dobrovolnické činnosti než lidé bez náboženského 
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paradox, protože nemáme žádná data ohledně podílu konveční motivace mezi 

dobrovolníky v ostatních zemích, se kterými bychom mohli srovnávat. Z výsledků 

výzkumu (Frič, Pospíšilová a kol., 2010) však můžeme usuzovat, že konvenční motivace 

by v západních zemích představovala mnohem větší procento než u nás. Z výsledků 

výzkumu totiž vyplynulo, že v USA nenavštívilo v posledním roce bohoslužby pouze 15% 

formálních dobrovolníků (u nás je nenavštívilo 60%) a 23% formálních dobrovolníků není 

členem církve (u nás není členem 70%) (Frič, Pospíšilová a kol., 2010: 79). Jinými slovy: 

konvenční motivace je často nesena církevní komunitou, církevním dobrovolnictvím, které 

je u nás téměř neexistující, kdežto v jiných zemích převažuje. Pro úplnost: Frič dále 

rozlišuje motivaci reciproční (dominantní u 37% českých dobrovolníků), kdy dobrovolník 

získává i něco užitečného pro něj samého a motivaci nerozvinutou (dominantní u 23% 

českých dobrovolníků), kam patří důvěra v organizaci či přesvědčení o smysluplnosti 

dobrovolné práce.  

 

4. Sekundární analýza výzkum ů v ČR  
 

         Sekundární analýza výzkumů v ČR byla provedena z titulů z archivu 

dobrovolnického centra Hestia, které řeší motivaci dobrovolníků. Archiv organizace Hestia 

byl vybrán z toho důvodu, že obsahuje celou řadu unikátních studentských prací, které se 

vztahují k problematice dobrovolnictví. Výběr vzorku byl založen především na metodě 

sněhové koule. Archiv Hestie byl tedy použit jako počátek vzorku, na který se až do 

nasycení vzorku dále nabalovaly další práce. Výběr vzorku byl utvářen průběžně během 

výzkumu – každý titul obsahoval seznam použité literatury, který byl důležitým zdrojem 

při postupování metodou sněhové koule. Nasycení či teoretické saturace bylo dosaženo až 

v tom okamžiku, kdy již žádný z pramenů nepřinášel žádné nové informace. Studentské 

práce z Hestie byly tak dále doplněny o vhodné studentské práce z databáze Karlovy 

Univerzity a dále o dvě závěrečné zprávy z reprezentativních výzkumů na téma 

dobrovolnictví – jedná se o výzkum NROS a Agnes z roku 2001 a o výzkum zpracovaný 

                                                                                                                                                    
smýšlení. Tento závěr  však výzkum neuvádí. Na druhou stranu i lidé bez náboženského smýšlení mají 
vlastní představy o správném způsobu života, které se na křesťanské morálce (tedy soucitu s druhými, lásce 
k bližnímu a milosrdenství) zakládají.  



 37

v rámci projektu NROS Index občanské společnosti z roku 2004. Celkem tak do vzorku 

bylo zahrnuto šestadvacet studentských prací a dvě závěrečné zprávy z výzkumů.19  

 

4.1 Teoretické a metodologické pozadí výzkum ů  
 
         Ani jeden analyzovaný výzkum neužívá a vlastně ani nezmiňuje funkcionalistický 

přístup a pouze jeden výzkum odkazuje k teorii identity rolí. Co se týče použití jiných 

teoretických základů, můžeme v pracích nalézt nejčastěji odkaz na psychologické teorie, 

především na Maslowovu hierarchii potřeb. Maslowova teorie nebyla vyvinuta přímo pro 

téma dobrovolnictví, avšak významných způsobem se vztahuje právě k motivacím 

dobrovolníků. Maslow popisuje hierarchii lidských potřeb, na jejímž vrcholu stojí potřeba 

seberealizace. Platí, že alespoň částečné uspokojení nižších potřeb je podmínkou pro vznik 

méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Maslow vychází z toho, že aktivace chování je 

determinována jednou nebo více neuspokojenými potřebami. Skupiny potřeb uspořádal 

hierarchicky podle síly (naléhavosti, dominance). Nejsilnější jsou fyziologické potřeby, 

následují potřeby bezpečí, lásky, uznání a seberealizace. Dále platí, že chování člověka je 

determinováno jeho, (aktuálně), nejnižšími neuspokojenými potřebami (například Čandová, 

str. 10).  Dobrovolnictví podle této teorie může uspokojovat vyšší potřeby lidí, mezi které 

patří sociální potřeby, tedy potřeby seberealizace, sociální sounáležitost k někomu, 

tvořivosti, postavení apod.. Z této hierarchie můžeme usuzovat, že potřeba seberealizace, 

která je ve výzkumech v dotaznících po motivaci k dobrovolnictví zmiňována velmi často, 

je pociťována pouze pokud jsou uspokojeny všechny ostatní potřeby. Jako alternace 

k Maslowově hierarchii potřeb bývá často uváděna Murrayho teorie potřeb. I v Murrayho 

teorii je základním pojmem pojem potřeba, který však Murray doplňuje o pojmy tlak a 

téma. Tlaky jsou vnější podmínky, které vzbuzují touhu buď něco získat (pozitivní tlaky) 

nebo se naopak něčemu vyhnout (negativní tlaky). Tzn., že například aktivaci potřeby 

vykonávat dobrovolnou činnost dopomáhá její dostupnost a přítomnost přátel, kteří jsou 

dobrovolníky (Čandová, str. 11).  Zde se dostáváme k sociologickému výkladu motivace 

(nejenom) dobrovolníků - motivy nikdy nemohou poskytnout dostačující vysvětlení 

lidského chování – vždy je nezbytné vzít v úvahu i vnější vlivy. Pod pojmem téma je 

popsána interakce potřeb a tlaků. Například tlak vyhnout se odmítnutí okolím, může vést 

člověka k potřebě být dobrovolníkem proto, že se v dětství přesvědčil, že pomáhat se musí 

                                                 
19 Podrobná tabulka studentských prací se nachází v příloze č. 1.  
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(Čandová, str. 12). V Murrayho teorii tak můžeme nalézt kombinaci psychologických 

aspektů (lidské potřeby) s aspekty sociologickými (vnější tlaky) a jejich propojení v pojmu 

téma.  

         Práce, které staví na psychologických základech, nejčastěji citují dílo Motivace 

lidského chování od M. Nakonečného (Nakonečný, 1996). Je samozřejmě užitečné uvést 

v pracích odkazy na psychologické teorie, které s dobrovolnictvím souvisí pouze nepřímo, 

je potom však nezbytné je doplnit o teorie, které právě pro motivaci dobrovolníků vyvinuty 

byly. Ve většině výzkumu však odkaz na teorii úplně chybí. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla představit několik výzkumů, které na teorii odkazují a pokusit se nalézt 

podobnosti a odlišnosti s přístupem funkcionalistickým a s teorií identity rolí.  

         Práce Voldánové Dobrovolnictví a identita (Voldánová, 2003) se zabývá otázkou, co 

motivuje lidi k tomu, aby se angažovali v dobrovolnické činnosti. Autorka používá 

teoretické koncepty altruismu a identity a předkládá koncepční modely ovlivňující 

dobrovolnictví a jeho motivace. Na otázku Jaké jsou motivace k dobrovolnictví, co 

všechno ovlivňuje rozhodnutí stát se dobrovolníkem a průběh samotného dobrovolnictví? 

se podle práce Voldánové dá odpovědět ze dvou perspektiv. Z pohledu 

makrostrukturálního jde zejména o dva možné motivy této činnosti – kolektivismus (služba 

komunitě) a principalismus (udržení morálních principů). Druhým pohledem je 

interakcionalistická perspektiva, kterou přejala i autorka bakalářské práce. Nejprve se 

autorka zabývá pohledem makrostrukturálním, kde zmiňuje autory Batson, Ahmad, 

Lishner a Tsang (2002), kteří nabízejí čtyři základní motivy stimulující prospolečenské 

chování – egoismus, altruismus, kolektivismus a principialismus. Interakcionalistická 

perspektiva je v práci Voldánové podána z pohledu Pennera (2002), který předkládá model 

všech činitelů, jež ovlivňují dobrovolnictví z pohledu individua. Práce zde tedy představuje 

Pennerův koncept, který kombinací přístupu funkcionálního a přístupu identity rolí 

vysvětluje procesy, které zakládají dlouhotrvající dobrovolnickou činnost. Dále Voldánová 

odkazuje na Pennerův konceptuální časový model příčin trvalého dobrovolnictví. Zde 

práce Voldánové navazuje na teorii identity rolí – dobrovolnictví se stává dlouhodobým, 

pokud se osoba identifikuje a internalizuje s rolí dobrovolníka a tato role se stane částí 

vlastní koncepce osoby. Přímou příčinu trvalého dobrovolnictví tvoří to, jak lidé vnímají 

sebe sama a role, které zaujímají – tedy identita role dobrovolníka (Penner, 2002). V 

závěru teoretické části se autorka hlásí k chápání dobrovolnictví jako činnosti 

determinované a podmíněné biograficky determinovanou životní zkušeností. Co v práci 

Voldánové chybí je nastínění funkcionálního přístupu samostatně. Autorka jako jeden 
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z psychologických přístupů zmiňuje práci Batsona a kol., kde vyzdvihuje motivy 

vycházející z kolektivismu a principalismu. Přestože se jedná o individuální motivace, 

autorka mluví o makrostrukturálním přístupu, tedy o přístupu shora. Jedná se zde totiž o 

obecné motivy, které mohou být příčinami občanského angažování, přesněji řečeno o čtyři 

základní motivy stimulující prospolečenské chování.  

         Práce Voldánové je však jediná, která využívá teorii identity rolí a kombinaci této 

teorie s funkcionálním přístupem (i když to explicitně neuvádí). Ostatní výzkumy čerpají 

teorii především z disciplíny psychologie, kde se věnují především definici pojmu 

motivace a případně rozlišení mezi tímto pojmem a pojmem motiv. Některé práce, které 

staví na psychologii věnují teorii značný prostor a nazírají ji z mnoha hledisek a pohledů, 

což považuji za přínosné teoretické ukotvení (např. práce Germanové, 2006). 

K teoretickému uvedení do problematiky motivace přistupují z pohledů různých autorů, jak 

domácích, tak zahraničních. Velkým plusem prací je to, že se nezaměřují jen na známé 

autory, ale uvádí i méně známé koncepce (jedná se o práce Šamajové, 1998, Urbanové, 

2001, Hrubé, 2003, Čandové, 2008, Germanové, 2006 a Matějkové, 2008). Základním 

teoretickým podkladem těchto prací je  Maslowovův motivační systém osobnosti, kde 

nejdůležitější roli hrají potřeby - motivace je podle tohoto systému jen potřeba, která není 

uspokojena. Další velká oblast teoretického ukotvení prací se týká sociálně motivovaného 

chování. Zde můžeme nalézt opět mnoho autorů a výzkumů, které prokazují významnost 

potřeby sociálního kontaktu. Pokud se pokusíme o propojení s funkcionálním přístupem, 

můžeme sociálně motivované chování odkázat na souvislost s Claryho sociální funkcí 

dobrovolnictví (Clary a kol., 1998). Co se týče Lindenbergova rozlišení motivace 

prosociálního chování, žádný z výzkumů jej neužívá, v pracích však můžeme nalézt odkaz 

na autora Madsena, který sestavil přehled teorií motivace a na základě seznamů motivů 

různých autorů rozlišuje lidské motivy na primární (vrozené – například motiv hladu, 

žízně, pečování o potomky) a sekundární (získané – například motiv sociálního kontaktu, 

motiv moci, motiv vlastnictví) (Madsen, 1968). Zde můžeme poukázat na souvislost 

s Lindenbergovým rozlišením motivace prosociálního chování na hédonické, ziskové a 

normativní, kde hédonické chování můžeme propojit s primárními motivy a chování 

ziskové a normativní s motivy sekundárními.  

         Za přínosné považuji ve studentských výzkumech odkaz na autory Batson, Ahmed, 

Lishner a Tsang (2002), kteří kromě egoismu a altruismu uvádějí ještě dva významné 
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prosociální motivy – kolektivismus a principizmus.20 Pokud je jedinec motivován 

kolektivismem, jeho cílem je dosáhnutí blaha pro skupinu, se kterou se identifikuje. Pokud 

je jedinec motivován principizmem, jedná s rozhodujícím cílem podporovat mravní princip 

(Batson a kol., 2002). Zde opět můžeme poukázat na Claryho a jeho hodnotovou funkci 

dobrovolnictví (Clary a kol., 1998). Morální motivace funguje na základě jistých přijatých 

osobních standardů a principů, pomocí kterých lidé rozlišují, co je podle nich správné a co 

správné není.  

         Na závěr části o teoretickém pozadí zkoumaných výzkumů předkládám pro 

zjednodušení a ujasnění tabulku teorií motivací k dobrovolnictvím ve studiích 

dobrovolnictví. 

Teorie motivací k dobrovolnictví ve studiích dobrovolnictví (1994-2010)21 

Teorie 
psychologické  

Teorie 
sociologické  

Teorie na 
pomezí 
psychologie a 
sociologie 

Teorie 
ekonomické 

Nakonečný Piliavin a 
Callero (D) 

Murray nejsou 

Madsen  Penner (D)  
Clary (D)    
Batson (D)    
Maslow    
(D) označuje teorie, které se specificky vztahují k motivacím dobrovolnictví  
 
         Problémem při sestavování tabulky se ukázalo být zařazení teorií, které se specificky 

zabývají dobrovolnictvím, do příslušných disciplín. Například autoři Clary a Penner stojí 

na pomezí více vědních disciplín. Podle původního rozlišení teorií na teorii funkcionální 

jako teorii psychologickou, teorii identity rolí jako teorii sociologickou a integraci obou 

přístupů, jsem Claryho zařadila do disciplíny psychologie a Pennera do teorií na pomezí 

psychologie a sociologie. Oba autoři by však mohli být zařazeni i do kolonky, která by 

poukazovala na interdisciplinaritu zkoumaného tématu. Teorie autorů jako je Penner a 

Clary tak stojí mimo hlavní disciplíny, nedá se říci, že by byly psychologické, ani 

sociologické, ale využívají poznatků a poznávacích metod několika vědních disciplín. 

Tento poznatek souvisí s tím, jak již bylo uvedeno výše, že dobrovolnictví jako 

interdisciplinární téma je zkoumáno a analyzováno z různých úhlů pohledu více než jednou 

vědní disciplínou.  

                                                 
20 Voldánová překládá termín principialism jako principialismus, Germanová jako principizmus  
21 Vybráno metodou sněhové koule od základu archivu prací v Národním dobrovolnickém centru Hestia (více 
na str. 11). 
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         Dále tabulka poukazuje na absenci ekonomických teorií ve studiích dobrovolnictví. 

Ekonomická teorie racionální volby není ve výzkumech zmíněna.22 To však neznamená, že 

by ekonomické teorie, které vysvětlují neziskové chování, neexistovaly. Hlavní myšlenkou 

ekonomických teorií je, že jednotliví jednající jedinci se snaží svým jednáním 

maximalizovat svůj užitek. Jak již bylo uvedeno výše, každý dobrovolník svou činností 

něco získává, avšak cílem jeho jednání nebývá vlastní prospěch. Je možné, že výzkumy, ať 

již vědomě, či nevědomě, opomíjí ekonomické teorie právě z toho důvodu, že se jim 

předpoklad racionálních a individualistických aktérů nezdá v souladu se zkoumaným 

tématem motivace dobrovolníků. Dalším důvodem by mohl být zdroj, ze kterého jsem při 

psaní práce vycházela, tedy Národní dobrovolnické centrum Hestia. Je možné, že existují i 

studentské práce, které se ekonomickými teoriemi neziskového chování zabývají, ale 

nebyly do vzorku zahrnuty. Absence ekonomických teorií tedy může být jedním 

z důsledků limitů předkládaného výzkumu.  

         Na závěr části o teoretickém pozadí zkoumaných studentských výzkumů bych ráda 

zdůraznila poznatek, že pouze jedna práce použila teorii identity rolí, jejíž využití by právě 

v českém prostředí mohlo být velmi užitečné – mohlo by nám přinést poznatky o důvodech 

a příčinách nízké míry dobrovolnictví u nás a nastavit tak doporučení a koncepty, jak tento 

nepříznivý stav změnit.  

         Co se týče metodologického pozadí zkoumaných výzkumů, můžeme v pracích 

nalézt jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkum. Výzkumy byly často založeny na 

kombinaci kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie. Nejčastějšími použitými 

metodami, byla metoda dotazníku a rozhovoru. Výhodou dotazníku je jeho efektivnost a 

možnost získávat podstatné informace v poměrně krátkém čase, výhodou rozhovoru je 

vysoké procento úspěšně dokončených rozhovorů. Při analyzování výzkumů se ukázala 

rozmanitost použitých metod sběru dat. Například výše zmíněná práce Voldánové určila 

jako techniku sběru dat částečně standardizované rozhovory za použití grounded theory 

(zakotvené teorie).23 

         Dvanáct prací je založeno na kvalitativním výzkumu – jak samy autorky vysvětlují, 

vnitřní motivace jedinců k dobrovolnictví se metodou kvantitativní zjišťují obtížně. Pro 

výzkum autorky použily zejména metodu nestandardizovaného interview s respondenty či 

fokusní skupiny. Nestandardizovaný rozhovor je opět vhodnější z toho důvodu, že lépe 

                                                 
22 Teorie racionální volby vysvětluje chování lidí a sociální jevy na základě předpokladu, že jednotliví aktéři 
se chování racionálně v ekonomickém smyslu.  
23 Cílem této metody je vytvořit teorii, tím, že se začíná zkoumanou oblastí a nechává se vynořit, co je v této 
oblasti významné.  
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zjišťuje vnitřní pohnutky dobrovolníků než rozhovor, který by obsahoval přesný výčet 

otázek, jejich přesné znění i pořadí. Výhodou fokusních skupin je to, že umožňují 

nahlédnout u témat i vliv příslušnosti k nějaké skupině. Co se týče následného zpracování 

dat, autorky veškeré rozhovory s respondenty přepsaly a dále analyzovaly například 

prostřednictvím otevřeného kódování zakotvené teorie.24 

         Dvě autorky prací v kvalitativním zpracování výzkumu zvolily případovou studii 

sociální skupiny lidí, kteří vykonávají dobrovolnou činnost (Germanová, 2006, Tošnerová, 

2004). V prvním případě se jednalo o sociální skupinu dobrovolníků konkrétního zařízení 

– hospice Cesta domů, ve druhém případě se jednalo o sociální skupinu učitelů, studentů a 

mladých lidí z různých dobrovolnických programů. Pro tyto skupiny bylo běžné zhotovení 

postojového dotazníku s  otevřenými otázkami. Otevřené otázky v dotaznících se ukázaly 

být ve výzkumech dobrovolnictví vhodnější z toho důvodu, že dobrovolníci se mohou lépe 

vyjádřit a nemusí být omezeni danými odpověďmi. Autorka Pekařová zvolila ve své práci 

pro zmapování vývoje vztahu dobrovolník-klient metodu škálování a metodu 

strukturovaného rozhovoru (Pekařová, 2004). I zde byly otázky rozhovoru otevřené, tak 

aby dobrovolníky neomezovaly ve svobodném vyjadřování svých názorů, zároveň však 

byly dostatečně strukturované, aby rozhovor mohl být vyhodnocen.  

         Pět prací použilo metodologii výzkumu, která kombinuje kvantitativní a kvalitativní 

výzkumné strategie. Ve výzkumném šetření se pak použila metoda analýzy a komparace. 

V empirickém šetření se využilo jak induktivních, tak deduktivních postupů. Deduktivní 

postupy byly použity při získávání dat z terénu, induktivní při zobecňování a 

vyhodnocování údajů. Jako techniky sběru dat byl v těchto výzkumech použit dotazník 

kombinovaný se záznamovým listem polostandardizovaného rozhovoru. Tato kombinace 

je výhodná v tom, že pokud respondent nerozumí v dotazníku nějakému pojmu, je možné 

mu ho prostřednictvím rozhovoru vysvětlit.  

         Pro přehlednost opět uvádím tabulku, která nám pomůže lépe se zorientovat 

v metodologickém pozadí zkoumaných výzkumů. Tabulka ukazuje, že výzkum kvalitativní 

použilo dvanáct prací, výzkum kvantitativní čtyři práce a kombinaci kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu použilo pět prací. Zbylých pět prací ve vzorku bylo teoretických, 

tzn., že nepoužily žádný z výzkumů, ale byly deskriptivního rázu. Výhody a nevýhody 

výzkumů v tabulce jsou interpretovány z hlediska autorek prací, ke kterým došly po 

skončení výzkumu.  

                                                 
24 Během otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na části, dále jsou pečlivě prostudovány a porovnávány, 
což vede k novým objevům. Blíže o zakotvené teorii v Strauss, Corbinová, 1999. 
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Nejčastější metody a techniky sběru dat v analyzovaných výzkumech (1994-2010). 

 Výzkum 
kvalitativní (12 
prací) 

Výzkum 
kvantitativní (4 
práce) 

Kombinace 
kvalitativního a 
kvantitativního 
výzkumu (5 prací) 

Techniky sběru 
dat 

nestandardizovaný 
rozhovor 
fokusní skupina 

dotazník  dotazník a 
polostandardizovaný 
rozhovor 

Techniky analýzy 
dat 

výzkumný design 
případové studie 
grounded theory 

analýza, korelace analýza, komparace 

Výhody použití 
výzkumu 

lepší porozumění 
vnitřním pohnutkám 
dobrovolníků; 
otevřené otázky 
dávají 
dobrovolníkovi větší 
prostor pro svobodné 
vyjádření 

možnost získávat 
podstatné informace 
v krátkém čase 

možnost 
dovysvětlení 
dobrovolníkovi 
pojmu z dotazníku; 
snadnější 
vyhodnocení 
rozhovoru díky jeho 
dostatečné 
strukturaci 

Nevýhody použití 

výzkumu  

časová náročnost obtížnější zjištění 
vnitřní motivace 
dobrovolníka; nutná 
redukce dat 

 

 

 

4.2 Hlavní oblasti dobrovolné práce ve zkoumaných v ýzkumech 
 
         Výzkumy by se daly rozdělit na exploratorní, tedy průzkumové a deskriptivní, tedy 

popisné. Exploratorní výzkumy se pokouší o prozkoumání dosud neprobádané oblasti 

v rámci tématu dobrovolnictví, zatímco deskriptivní výzkumy spíše popisují fenomén 

dobrovolnictví ve společnosti obecně či představují konkrétní dobrovolnické programy 

v určitých oblastech. Účely výzkumů se přitom mohou prolínat – deskripce bývá obvykle 

v každém výzkumu alespoň v základní míře. Otázkou zde tedy je, co je hlavním cílem 

výzkumu – zda popsat již objevené skutečnosti, či prozkoumat jevy nové. Jak již bylo 

uvedeno výše, pouze pět prací bylo deskriptivních, tedy jednadvacet prací bylo založeno na 

exploratorním výzkumu. Motivace dobrovolníků je hlavním tématem v sedmi pracích, 

ostatních devatenáct prací se zabývá problematikou motivace dobrovolnictví jen okrajově.  

         Hlavní oblasti dobrovolné práce ve zkoumaných výzkumech jsou z velké části 

důsledkem vlivu Hestie, tedy dobrovolnického centra, pod jehož vedením práce vznikaly 
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(část prací vznikla pod vedením pana PhDr. Tošnera, který je předsedou tohoto 

občanského sdružení). I z tohoto důvodu se práce zabývají dobrovolnickými centry a 

dobrovolnickými programy, které s Hestií nějakým způsobem souvisí. Konkrétně se část 

prací zabývá programem Pět P25 (Šamajová, 1998, Šputová, 1998, Večerková, 2002). Co 

se týče výsledků, zjišťujeme, že dobrovolníci chtějí pomáhat dětem, protože jim mohou 

nabídnout přátelský a láskyplný vztah. Šamajová ve své výzkumu zjistila, že dobrovolníci 

touží pomáhat dítěti s podobnými zájmy, povahou, vzhledem a také s podobným postojem 

ke vzájemnému předávání určitých hodnot. Dobrovolníci v program Pět P uvádějí, že 

dobrovolnická práce je sice náročná, ale přináší také zábavu. Z těchto výsledků můžeme 

usuzovat, že primární motivace těchto mladých dobrovolníků je uspokojit svoji potřebu 

sociálního kontaktu – navázání přátelského vztahu s někým blízkým. Zároveň můžeme 

dojít k závěru, že pokud dobrovolníci touží pomáhat dítěti s podobnými zájmy a postoji, 

značí to, že motivací může být i uspokojování a naplňování hodnotových pohnutek. 

Zajímavý pohled na přínos dobrovolnické činnosti dobrovolníkům přináší také práce 

Večerkové. Záměrem této práce bylo podívat se na program Pět P z odlišného úhlu a zeptat 

se, jestli tato aktivita, ve svém základu určená pro pomoc dětem, může něco přinést také 

zde zaangažovaným dobrovolníkům. Zkoumat určitý přínos pro dobrovolníky tohoto 

programu nám může významným způsobem poukázat na odlišnosti prvotní motivace 

dobrovolníků a skutečného významu dobrovolnické činnosti, který se dobrovolníkům 

dostane. Z výsledků průzkumu, který autorka podnikla, vyplynulo, že za dobu své činnosti 

v programu Pět P dobrovolníci nejvíce zaznamenávají vlastní rozvoj ve schopnosti navázat 

kontakt s dítětem, umění se k němu přiblížit, stát se pro něj důvěryhodným. S tím souvisí 

druhá nejvíce rozvíjená schopnost, a to rozvahy nad důsledky, které ponese vlastní jednání, 

tedy rozvoj ve schopnosti nadhledu či odstupu od sebe samotného, odhlédnutí od 

momentálního užitku a směřování k budoucímu. Poměrně vysokou míru pozitivního 

vývoje respondenti zaznamenali také ve schopnosti ocenit sebe samotného, umět kriticky 

zhodnotit výsledky své práce a také na nich stavět vlastní sebevědomí (Večerková, str. 

107). Je samozřejmě obtížné tyto výsledky generalizovat na veškerý přínos dobrovolnické 

činnosti všem dobrovolníků, protože se jedná o specifický dobrovolnický program 

zaměřený na specifickou skupinu dobrovolníků. Můžeme se však pokusit o srovnání 

s výsledky práce autorky Šamajové, která zkoumala motivaci dobrovolníků v programu Pět 

P. Srovnání výsledků těchto dvou prací přináší vzájemnou korelaci mezi primární motivací 

                                                 
25 Program Pět P je volnočasový, sociálně-preventivní program Hestie, který je určený všem dětem a mladým 
lidem od 8 do 15 let, kterým může prospět hodnotný vztah s dospělou osobou. 
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dobrovolníků a následným přínosem dobrovolnické činnosti – primární motivací v 

programu je navázání sociálního kontaktu s někým blízkým a největším přínosem je rozvoj 

dobrovolníka navázat kontakt s dítětem, umění se k němu přiblížit. Dobrovolníci tedy 

vstupují do programu s přáním nalézt partnera, kamaráda, naučit se novým sociálním 

vztahům a kontaktům a v tomto programu opravdu dosahují významného rozvoje v této 

sociální oblasti – navazují kontakty, ale nejen to -  rozvíjí celou svou osobnost – posilují 

vlastní sebevědomí, učí se schopnosti nadhledu a kritického zhodnocení.  

         Studentské práce se často zaměřují na motivaci specifických skupin dobrovolníků, 

např. na motivaci nezaměstnaných dobrovolníků v určité oblasti či na motivaci 

dobrovolníků z určitých organizací. Výsledky studií nezaměstnaných dobrovolníků 

potvrzují že, že osoby zkušenost dobrovolnictví obohatily v jejich rozhodování do 

budoucna. Zároveň se potvrdila motivace těchto nezaměstnaných osob za účelem získání 

trvalého pracovního poměru (Čechová, 2005). Ukázalo se, že zapojení do dobrovolnické 

činnosti splnila očekávání u většiny nezaměstnaných dobrovolníků, někde tato činnost 

naplnila i cíl, se kterým osoby vstupovaly, tedy získání práce. Dále se potvrdila důležitost 

neustálého sociálního kontaktu, nezaměstnaní dobrovolníci si uvědomili, že jim zapojení se 

do projektu dobrovolnické činnosti zamezilo sociální izolaci, do které se vlivem své těžké 

životní situace dostali. V tomto případě skutečně nemůžeme mluvit o čistě altruistickém 

chování – tento zkoumaný vzorek byl specifický tím, že hlavním záměrem zapojení do 

dobrovolnické činnosti bylo očekávání reciprocity ve formě získání nové práce. Dalším 

zajímavým postřehem může být to, že v případě osob, které zaměstnání skutečně našly, 

došlo z časových důvodů k ukončení dobrovolné činnosti. Nedochází zde tedy k potvrzení 

teorie identity rolí, která předpokládá, že zapojením se do dobrovolné činnosti vzniká 

k organizaci jistý závazek a posléze i vytvoření identity dobrovolníka a integrace této 

identity do konceptu sebe sama.  

         Autorky výzkumů dochází nejčastěji k závěru, že většinu respondentů motivují 

k dobrovolné činnosti především vztahy. Dobrovolníci mají potřebu trávit čas s přáteli, 

kteří jsou mezi dobrovolníky a důležité jsou pro ně i vztahy s klienty. Výzkumy dochází 

k závěru, že v dobrovolnictví jde především o vztahy a dominantní stránku dobrovolnické 

činnosti tvoří sociálně-integrační aspekt. Hlavním tématem rozhovorů, které autorky 

v rámci svého výzkumu dobrovolníků uskutečnily se totiž ukázaly být interakce, vztahy, 

komunikace atd.. Z toho můžeme usuzovat, že esencí dobrovolnictví, kterou ji samotní 

dobrovolníci přisuzují, je lidský kontakt (Voldánová, str. 25). Komunikace je nezbytná pro 

soudržnost každé skupiny, pro podporu kolektivní identity, kterou dobrovolníci vnímají. 
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Dobrovolníci se cítí být ve spojení s komunitou, připisují jí část svého života, a tak se 

identifikují s rolí dobrovolníka. Výzkumy dochází k závěru, že mezi nejsilnější a nejčastěji 

se vyskytující deklarované motivy k zapojení se do dobrovolné činnosti patří lidský 

kontakt, kontakt s komunitou. Tuto kategorii můžeme nazvat hledáním sociální identity –  

výzkumy potvrzují hypotézu o angažování se jakožto součásti budování vlastní identity. 

Ukazuje se, že dobrovolníci vnímají retrospektivně své motivy skrze internalizovanou 

kolektivní identitu, která může znamenat hlavní motivaci a důvod, proč se lidé angažují. 

Dále se ukazuje, že dobrovolníci jsou motivováni smysluplností vykonávané práce, kde se 

mohou cítit užiteční a kde mohou využívat své zkušenosti, vědomosti a seberealizovat se. 

V motivaci k dobrovolnictví může hrát také roli potřeba uznání a ocenění od okolí, zpětná 

vazba zejména od klientů a potřeba být pro druhé důležitý. Opět nám výsledky navazují na 

funkcionální teorii, tedy na předpoklad, že dobrovolnická činnost uspokojuje různé 

psychologické potřeby a funkce. Zde můžeme mluvit zejména o uspokojování funkce 

sociální a funkce zlepšování.  

         Cílem studentských prací, které se zabývají primárně motivací dobrovolníků, je 

zjištění hlavních motivů pro dobrovolnickou činnost. Práce motivaci dobrovolníků 

specifikují do konkrétních oblastí. Můžeme zde nalézt výzkumy motivace dobrovolníků 

pracujících se seniory v neziskových organizacích v Praze, výzkumy motivace 

dobrovolníků pro práci ve zdravotnických zařízeních, výzkumy motivací dobrovolníků 

pracujících v hospicích apod. Výsledky výzkumů těchto různých konkrétních oblastí však 

přináší stále obdobné závěry -  zjišťujeme, že u dotazovaných dobrovolníků můžeme nalézt 

standardní motivační faktory – mezi nejčastěji uváděný motiv dobrovolníků patří touha 

pomáhat. Výsledky výzkumů nám opět poukazují na již mnohokrát zmiňovaný poznatek – 

motivace dobrovolníků je pestrá, dobrovolníky vede k pomáhání druhým bez nároku na 

finanční odměnu kombinace mnoha faktorů a vnějších vlivů. Popud dobrovolníků začít 

pomáhat lidem, kteří jejich pomoc potřebují, vychází především z jejich osobních 

zkušeností s péčí o blízké osoby, z hledání jejich místa v životě a ze snahy seberealizovat 

se a najít smysl svého života v péči o druhé. 

         Zajímavé zjištění přináší práce Heřmanové (2006), která v empirické části práce 

pomocí kvalitativních metod zjišťuje, co lidi motivuje k dobrovolnické práci 

v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních v České republice. Výsledky 

výzkumu autorka dále porovnává s typologií motivací k dobrovolné činnosti dle P. Friče 

(viz výše str. 29). Autorka zde dochází k poměrně překvapivému závěru – u respondentů se 

objevily pouze dva typy motivací k dobrovolnictví, a to motivace konvenční a reciproční. 
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Nerozvinutá motivace nehrála dominantní roli ani u jednoho respondenta. Výsledky 

výzkumu potvrdily Fričovo rozlišení charakteristik lidí, kteří se rozhodují pro konvenční 

typ motivace k dobrovolné činnosti. Podle výsledků výzkumu můžeme ve zdravotnických 

zařízeních nalézt dobrovolníky, kteří jsou motivováni konvenčním druhem motivace – tyto 

dobrovolníky představují především starší lidé, kteří své dobrovolnické jednání opírají o 

víru a s tím spojený způsob života. Všichni zbývající respondenti v autorčině vzorku se 

vyznačovali recipročním druhem motivace. Mezi reciproční pohnutky patřilo především 

uplatnění svých dovedností, získání nových informací a poznatků či dosáhnutí vnitřního 

uspokojení. V tomto bodě se výsledky výzkumu však dostaly do rozporu s Fričovým 

charakterizováním recipročně motivovaných dobrovolníků – reciproční motivace totiž 

v autorčině výzkumu zahrnovala široké věkové rozmezí dobrovolníků (21 – 70 let), 

zatímco podle Friče je reciproční motivace patrná zejména u mladých lidí do třiceti let. 

V ostatních charakteristikách dobrovolníků již autorka rozpor nenašla. Celkové výsledky 

výzkumu však ukazují, že největší počet respondentů zahrnuje reciproční typ motivace. 

Konvenční motivace k dobrovolnictví je charakteristická pouze pro okrajovou část 

dobrovolníků a motivace nerozvinutá se ve zkoumaném vzorku nevyskytovala vůbec. 

Výsledky výzkumu jsou tedy v tomto ohledu v rozporu s Fričovým výzkumem, který jako 

nejčastější typ motivace ukazuje motivaci konvenční, následuje motivace reciproční a 

poslední místo zaujímá nerozvinutá motivace. Nutné je však upozornit na skutečnost, že 

výzkum Friče pracoval s mnohem větším počtem respondentů a byl zaměřen na 

dobrovolníky provádějící svou činnost ve všech typech organizací a oblastech lidského 

zájmu, zatímco autorka Heřmanová prováděla svůj výzkum na menším výzkumném 

vzorku, jehož respondenti byli pouze z oblasti zdravotnických organizací.  

         Práce, které zkoumají problematiku motivací dobrovolníků jen okrajově, zaujímají ve 

zkoumaném vzorku převážnou část – jedná se celkem o devatenáct prací. Motivacím je zde 

věnována zpravidla jedna krátká kapitola, kde autorky parafrázují hlavní motivy a 

nebezpečné motivy dobrovolníků z práce Vitoušové (1998) a výzkum P. Friče (2001). 

Často práce dospívají k závěrům, které jsou sice pro zkoumané téma autora přínosné a 

zajímavé, avšak o tématu motivace dobrovolníků nám mnoho neříkají – například práce 

Šputové (Šputová, 2000), která zkoumala vývojové změny u dětí nastalé vlivem jejich 

účasti v programu Pět P (autorka zde došla k závěru, že účast dětí v programu, tzn. vztah 

s jejich starším kamarádem/kamarádkou trvající nejméně šest měsíců se projevil změnami 

ve vývoji dětí) nebo práce Chvalové (Chvalová, 2000), která se zaměřila na propracování 

důkladné metodiky práce s dobrovolníky v autorčině organizaci.  
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         Na druhou stranu ve vzorku nalezneme i studentské práce, které sice jako hlavní téma 

motivaci neřeší, přesto významným způsobem tuto otázku problematizují a v závěru na ni 

odpovídají. Zde můžeme zmínit především práci autorky Komárkové, jejímž cílem bylo 

přiblížit tematiku dobrovolnictví, které je realizováno na oficiální úrovni, dále představit 

dobrovolnické programy v kroměřížském regionu a zmapovat současný stav dobrovolnické 

práce v tomto regionu (Komárková, 2001). Výsledky výzkumu ukázaly, že dobrovolníci 

zapojení do některého z dobrovolnických programů, které v regionu Kroměříž probíhají, 

považují svou práci za smysluplnou a zároveň očekávají, že jim jejich působení 

v programech přinese především zkušenosti, praxi a mnoho z nich má dobrý pocit 

z pomoci druhému. Tyto výsledky se velmi podobají výsledkům práce Heřmanové 

(Heřmanová, 2006) a jejímu poukazu na převažující podíl motivace reciproční. Na 

výsledcích práce Komárkové je zajímavý ještě jeden poznatek, který vzešel 

z dotazníkového šetření – na otázku uvedení hlavního důvodu přihlášení do 

dobrovolnického programu uvedlo 69% respondentů, že hlavním důvodem bylo přání 

pomáhat druhým a pouze 15% respondentů uvedlo, že to bylo přání realizovat poznatky 

v praxi, zatímco na otázku „Co vám dobrovolnická práce přináší?“ se poměr odpovědí 

obrátil – nejvíce respondentů uvedlo, že jim práce přináší nové zkušenosti. Z těchto závěrů 

můžeme usuzovat, že počáteční motivace se v průběhu dobrovolnické činnosti mění – což 

je plně v souladu s výše uváděným propojením funkcionálního přístupu a přístupu 

založeného na identitě do jednoho koncepčního rámce. Hlavním počátečním důvodem tedy 

mohlo v tomto vzorku být přání pomoci, zatímco motivací, která dobrovolníky udržuje 

v jejich činnosti, může být získávání nových a nových zkušeností a nepochybně i s tím 

související posilování tzv. role dobrovolníka (více o teorii identity rolí na straně 20).  

         Co se týče typů aktérů, můžeme v pracích nalézt především mladé dobrovolníky 

okolo dvaceti – pětadvaceti let, převážně se jednalo o vysokoškolské studenty 

(nejčastějším oborem vysokoškolských studentů byl obor sociální či sociálně-teologický, 

tedy humanitní). Druhou velkou složkou dobrovolníků, co se týče věku, povolání či 

sociálních statusů byli lidé, kteří pracovali v sociální oblasti a důchodci. Taková 

charakteristika dobrovolníků se zde významně odlišuje od průměru u nás - studentů (lidí 

15-24 let) a důchodců (lidí nad 65 let) je mezi dobrovolníky nejméně (protože i v populaci 

jich je relativně méně). U důchodců vedle toho platí ale i negativní vztah – mezi důchodci 

najdeme dobrovolníky s menší pravděpodobností, než je průměr, pro mládež 15-24 let však 

negativní vztah neplatí (viz Frič, Pospíšilová a kol. 2010).  Charakteristika aktérů ve 

zkoumaných pracích se odlišuje i od typických dobrovolníků na západě, kde je typickým 
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dobrovolníkem člověk středního věku, s vlastní zajištěnou rodinou – studenti se na západě 

dobrovolnictví věnují v mnohem menší míře. Vzorek studentských prací je tedy celkem 

netypický, otázkou je, čím to může být? Netypičnost vzorku může být dána výběrem 

vzorku, tedy tím, že většina prací pochází z Národního dobrovolnického centra Hestia a 

vznikaly pod vedením pana PhDr. Tošnera, což souvisí s jejich zaměřením na oblast 

dobrovolnických programů pro mladé lidi. Dalším důvodem může být lepší dostupnost 

mladých respondentů pro studenty. Tyto limity zkoumaných výzkumů pak mohou mít za 

následek opomíjení lidí v produktivním věku při zkoumání motivací dobrovolníků.  

         Vzorky ve studentských pracích obvykle čítaly kolem padesáti až šedesáti 

oslovených dobrovolníků, pokud se jednalo o dotazníková šetření a kolem deseti 

respondentů, pokud se jednalo o rozhovory či fokusní skupiny. Z těchto souborů pouze 

kolem pětadvaceti procent byli muži, což je opět v rozporu s výzkumem Friče a 

Pospíšilové. Poměr mužů a žen byl v jejich výzkumu vyrovnaný, muži přitom převažují 

v určitých oblastech (např. sport), v jiných oblastech zase převažují ženy (např. sociální a 

zdravotní oblast) (Frič, Pospíšilová a kol. 2010). Opět můžeme poukázat na omezení 

vzorku studentských výzkumů ve formě jejich užšího zaměření především na sociální a 

zdravotní oblast. Pokud byl vzorek ve studentských pracích oslovován pomocí 

dotazníkového šetření, byla návratnost obvykle kolem třiceti procent. Pokud se práce 

zaměřily na vybraná zařízení, jednalo se v průměru o pět až šest oslovených institucí 

(hospiců, domovů pro seniory, zdravotnických zařízeních apod.), které nějakým způsobem 

s dobrovolníky spolupracují, a nebo o zařízení, která se nacházejí na určitém území, tak 

aby splňovala kritéria dostupnosti a ochoty spolupracovat na výzkumu. Práce se nejčastěji 

věnovaly dobrovolníkům pracujícím v sociálních službách a převažujícím typem 

organizace, pro kterou dobrovolníci činnost vykonávali, byla forma občanského sdružení.  

         Významným zjištěním o studiích motivací dobrovolníků v českém prostředí je 

poznatek, že výzkumy se zaměřují na manažerské či tzv. programové (organizované) 

dobrovolnictví, zatímco komunitní dobrovolnictví je v pracích opomenuto. Komunitní 

model dobrovolnictví je vývojově starší a je založen na setkávání dobrovolníků na základě 

společných zájmů, kdy se spontánně setkávají v přirozeném společenství, jakým je 

například církev nebo sportovní organizace. Jedinou z analyzovaných prací, která se tímto 

druhem zabývá je práce autorky Chvalové (Chvalová, 2000), která provedla výzkumnou 

sondu dobrovolné práce ve střediscích České katolické charity. Na spontánnost a 

neformálnost tohoto druhu dobrovolnictví poukazují i výsledky autorčina výzkumu: 

Absence evidence počtu odpracovaných hodin dobrovolníků; největší počet dobrovolníků 
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se rekrutuje z okruhu známých nebo na základě jiných osobních kontaktů; písemná 

smlouva s dobrovolníky byla uzavřena jen ve čtyřech případech. Všechny tyto závěry 

svědčí o neoficiálnosti vztahů a o tom, že dobrovolnictví je v charitě považována za 

nezávazné. Podle zkušeností z charit dobrovolníci často odmítají podepisovat nějaké 

smlouvy a říkají: „Pomohu vám, ale nechci se nikam podepisovat, nechci se k ničemu 

zavazovat. Jsou to pro mě jen zbytečné formality“ (Chvalová, 2002). I když se práce tímto 

druhem dobrovolnictví většinou nezabývají, neznamená to, že by u nás komunitní 

dobrovolnictví neexistovalo. Naopak, v českém prostředí můžeme nalézt nezměrné 

množství zájmových sdružení myslivců, zahrádkářů, hasičů, sportovců apod., tedy tzv. 

dobrovolnictví vzájemně prospěšného, které se vyznačuje vysokým stupněm spontánnosti. 

To, že se jimi práce nezabývají, je dáno vlivem dobrovolnického centra Hestia, pod jehož 

vedením často práce vznikaly, možná také jistou lepší dostupností informací 

v manažerském dobrovolnictví. Možná také tím, že při představě dobrovolnictví jako 

takového se dnes objeví právě spíše dobrovolnictví programové, projektové. Dalším 

důvodem může být naše sekularizovaná a urbanizovaná česká společnost, protože 

komunitní dobrovolnictví můžeme nalézt především u charitativních a humanitárních 

organizací církví a náboženských společností a také častěji ve venkovském prostředí 

(Tošner, Sozanská, 2002). 

         Naopak mladší manažerský model dobrovolnictví, kdy s dobrovolníky pracují 

profesionálně vedená dobrovolnická centra, která vyhledávají altruisticky zaměřené 

občany a nabízejí jim dobrovolnictví v řadě oborů lidské činnosti i organizací (rozlišení 

mezi manažerským a komunitním model dobrovolnictví nalezneme v Tošner, Sozanská, 

2002), se vyskytuje téměř ve všech analyzovaných studentských pracích. Hlavním 

tématem bývají samotná dobrovolnická centra, která slouží k získávání dobrovolníků a 

poskytování metodických postupů jednotlivým zájemcům a dobrovolnické programy. 

Velký prostor je věnován dobrovolnickému centru Hestia, které u nás působí již od roku 

1993.26  Z dobrovolnických programů je zmiňován především program Pět P (Podpora, 

Přátelství, Prevence, Pomoc, Péče). Program Pět P přišel do České republiky v roce 1996 

z USA, je to volnočasový program pro děti od šesti do patnácti let, který je postavený na 

principu přátelského vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Dále v pracích bývá 

často zmíněn program LATA (Laskavá Alternativa Trestu pro Adolescenty), mezi jehož 

                                                 
26 Název pochází od antické bohyně rodinného krbu a dobrých lidských vztahů. Hestia vznikla v roce 1993 
jako nadace pro rodinu, v roce 1998 se nadace změnila na občanské sdružení.  
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klienty patří mladí lidé, kteří stojí na hraně zákona nebo ji již překročili, ale i jiné 

programy – například pro seniory či nezaměstnané. 

 

4.3 Dosavadní zjišt ění o motivacích dobrovolník ů v České 
republice  
 
         Jaká jsou tedy dosavadní zjištění o motivacích dobrovolníků v České republice? 

Studentské práce a výzkumy nám ukazují, že motivace dobrovolníků nejsou jednoznačné. 

Nemůžeme tedy říct, že dobrovolníci by byli motivováni stejnými faktory, ale jedná se 

vždy o souhrn jednotlivých faktorů, který pak vytváří stěžejní motivační podnět pro 

zapojení do dobrovolnické činnosti. Docházíme také k závěru, že výpovědi dobrovolníků o 

jejich počátečních motivacích nemusí úplně vždy odpovídat jejich skutečnému 

motivačnímu podnětu. Například dobrovolník, který vypovídá o touze po obětování se 

vyššímu principu nebo celku, může být ve skutečnosti motivován přáním po seberealizaci. 

Nebo naopak, dobrovolník, který vypovídá o touze vyplnit svůj volný čas, užít si nějakou 

zábavu nebo si odpočinout, postupem času poznává, že dobrovolnictví mu přináší úplně 

jiné uspokojení – má radost z prostého pomáhání potřebným, a proto ve své dobrovolnické 

činnosti pokračuje.  

         Motivace dobrovolníků v České republice je obtížné vyhodnotit, především z toho 

důvodu, že každá práce využívá jinou koncepci (nebo žádnou koncepci). Z tohoto důvodu 

jsem se pokusila zjištěné motivace, ke kterým studentské práce dospěly, kategorizovat do 

určité typologie motivací. Pro tento účel jsem zvolila typologii normativní – zisková – 

hédonická motivace, která pochází od Lindenberga (viz kapitola 3.1). Ukázalo se však, že 

je velmi obtížné hlavní motivy dobrovolníků specifikovat pouze do jedné z těchto tří 

kategorií. Řada studentských výzkumů u nás ukázala, že jedním z nejdůležitějších motivů 

dobrovolníků je navazování vztahů, tedy motivy sociální. Zde můžeme mluvit, jak o 

ziskovém prosociálním chování – dobrovolník nechce být sám, chce dosáhnout uznání, 

kontaktu, úcty, chce tedy zlepšit své zdroje, tak o hédonickém prosociálním chování – 

dobrovolník touží být pro někoho potřebným, touží pomoci někomu v nouzi, tedy je 

motivován silnými emocemi, jako je láska a empatie. Společně se sociálními motivy se na 

předních místech objevují motivy seberealizace a smysluplné cesty. Tento motiv opět 

odpovídá, jak kategorii ziskového prosociálního chování -  člověk touží poznávat, získat 

nové vědomosti a zkušenosti, rozvíjet se, tak chování normativního, kdy dobrovolník touží 
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jednat správně a smysluplně. Přání pomáhat druhým byl nejčastěji zmíněný motiv, je však 

dosti obecný a může za ním stát mnoho jiných faktorů. Můžeme tedy uzavřít, že v našem 

prostředí se vyskytují všechny tři kategorie typologie motivací. Motivace hédonická je 

v našem prostředí vyjádřena touhou být potřebný pro ostatní lidi a pomáhat jim, motivace 

zisková možností získat nové zkušenosti, dovednosti a navázat nové vztahy a motivace 

normativní touhou žít svůj život smysluplně a užitečně. Při interpretování závěrů 

studentských prací je však nutné upozornit na jejich limity, neboť výzkumy často 

pracovaly s malými počty respondentů a zaměřovaly se především na oblast 

dobrovolnických center a dobrovolnických programů.  

         Nedostatky a mezery v oblasti analýzy motivace dobrovolníků v České republice jsou 

zřejmé – chybí aplikace teorií o motivacích dobrovolníků, či alespoň jejich náznak a odkaz 

na ně. Na druhou stranu, i když zmínění funkcionálního přístupu ve výzkumech chybí, 

analyzované práce dospívají ke stejnému závěru – jeden typ chování (tedy dobrovolnictví) 

může pro různé osoby plnit různé funkce – což je vlastně základní předpoklad 

funkcionálního přístupu. Práce se stejně jako funkcionální přístup zabývají především 

motivy pro dobrovolnictví a mírou jejich uspokojení. Teorie identity rolí, až na jednu 

výjimku (práce Voldánové, 2003), v analyzovaných prací chybí. Pokud by však autorky 

interpretovaly závěry výzkumu i z tohoto hlediska, našly by i zde odkazy na tuto teorii  – 

výpovědi dobrovolníků o oddanosti organizaci, o nemožnosti představit si život bez 

pomáhání druhým apod.  
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5. Závěr 
 

         Závěrečná část práce se věnuje shrnutí výsledků a konkrétním doporučením pro 

analýzu motivací dobrovolníků v České republice do budoucna, jež vycházejí ze zjištěných 

výsledků a závěrů v průběhu výzkumné práce.  

         Práce identifikovala dvě hlavní teorie, které se zabývají motivacemi dobrovolníků. 

Jedná se o funkcionální přístup a o teorii identity rolí, které společně mohou vytvářet třetí 

přístup, jež využívá přednosti obou teorií. Podle psychologického funkcionálního přístupu 

je dobrovolnická činnost motivována uspokojováním různých potřeb, tedy slouží 

k naplňování rozličných funkcí. Podle sociologické teorie identity rolí motivace 

dobrovolníků vychází z konceptu jejich osobnosti, která je složena z mnoha sociálních rolí 

(tedy i z role dobrovolníka), jež vytvářejí identitu člověka. Co se týče využití těchto teorií 

v prostředí České republiky, můžeme konstatovat, že aplikace těchto teorií ve studentských 

pracích chybí.                

         Co se týče funkcionálního přístupu, můžeme však říci, že i když jeho aplikace ve 

výzkumech chybí, analyzované práce dospívají ke stejnému závěru – jeden typ chování 

(tedy dobrovolnictví) může pro různé osoby plnit různé funkce – což je vlastně základní 

předpoklad funkcionálního přístupu. Práce se tak stejně jako funkcionální přístup zabývají 

především motivy pro dobrovolnictví a mírou jejich uspokojení.  

         Teorie identity rolí, až na jednu výjimku (práce Voldánové, 2003), je 

v analyzovaných pracích opomenuta úplně. Zde se dostáváme k prvnímu doporučení pro 

výzkum motivací dobrovolníků u nás do budoucna – protože jen jedna z analyzovaných 

prací použila teorii identity rolí, doporučuji právě tento druh výzkumu. Výzkum, který 

bude využívat teorii identity rolí, nám totiž může poukázat na souvislosti 

postkomunistických specifik české občanské společnosti a dobrovolnictví. Historická 

zkušenost totalitních režimů v našem prostředí má prokazatelně za následek nižší míru 

dobrovolnictví, než je tomu v západní Evropě a v USA. Identita dobrovolníků u nás 

nenachází vhodné společenské podmínky pro upevňování a integrování do konceptu 

osobnosti lidí. Aplikovatelnost teorie identity rolí na naše prostředí by bylo velkou výzvou, 

její použití by mohlo odhalit a doložit případné nedostatky nebo lépe řečeno specifika 

v oblasti motivací dobrovolníků právě z toho důvodu, že v našem prostředí dobrovolnictví 

jako role není pevně sociálně zakotvené. Identita dobrovolníků se v našem prostředí vyvíjí 

velmi pomalu, chybí zde dostatečná podpora, jak ze strany státu, tak samotných 

neziskových organizací, ve kterých často chybí dostatečná koordinace dobrovolnické 
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činnosti. Právě nedostatečná práce s dobrovolníky, kdy organizace podceňují supervizi 

dobrovolníků je jednou z nejvýznamnější bariér rozvoje dobrovolnictví u nás (např. 

Niklová, 2001). Společenská očekávání v českém prostředí často úplně chybí či jsou velmi 

vágní. Stává se, že rodina a skupina vrstevníků, tedy sociální skupiny, které především 

formují identitu člověka, neposkytují dostatek podpory pro povzbuzení či pochopení 

dobrovolníkovy identity. Tyto předpoklady potvrzují i výsledky diplomové práce Jany 

Bělohlávkové (2010), jedním ze zajímavých závěrů této práce je, že očekávání druhých u 

nás jsou bariérou dobrovolnictví. Celkově z výzkumu vyplynulo, že dobrovolnictví nemá 

moc pozitivní obrázek u většiny mladých lidí. Tyto výsledky jsou v rozporu se 

zahraničními výzkumy, kde je sociální očekávání vnímáno jako pozitivní motiv. Právě 

použití teorie identity rolí ve výzkumech motivací dobrovolníků v českém prostředí by 

nám tak mohlo pomoci osvětlit hlavní příčiny nižšího zapojení občanů do prosociální 

oblasti a podat tak konkrétní doporučení, jak vytvořit v našem prostředí vhodné podmínky 

pro podporu a posílení identity dobrovolníků.  

         Využití typu výzkumu, který je zaměřen na identitu dobrovolníka, doporučuji 

především neziskovým organizacím, které dlouhodobě a intenzivně pracují s dobrovolníky. 

Penner (2002) přisuzuje počáteční rozhodnutí vykonávat dobrovolnickou činnost motivaci, 

pro-sociální osobnosti dobrovolníka, vnímaným očekáváním a faktorům, které jsou 

spojeny s rozličnými demografickými charakteristikami (jako je věk, příjem, vzdělání). Za 

příčinu dlouhodobého dobrovolnictví však považuje identitu dobrovolníka. Organizace, 

které pracují dlouhodobě a intenzivně s dobrovolníky a usilují o jejich udržení, by proto 

mohly využít právě tento typ výzkumů, zaměřených na identitu dobrovolníků a její 

souvislost s organizací.   

         Doporučení tohoto typu výzkumu směřuji také k vysokým školám ve vztahu k jejich 

badatelské činnosti. Jednou z dosud neprozkoumaných a problematických oblastí, jejíž 

probádání by přineslo důležité poznatky pro naše prostředí, je zkoumání utváření identity 

dobrovolníka. Výzkumy realizované v USA ukázaly odlišnosti mezi motivací dárců krve a 

dobrovolníků – dobrovolnictví nejvíce ovlivňují vnímaná očekávání (normativní 

motivace), zatímco dárci krve se řídí modelovými vzory (jsou to především rodiče, kdo 

přivedou svého potomka na myšlenku dárcovství krve) (Callero, Piliavin, 1987). I jiný 

výzkum v USA ukázal, že nejdůležitějším určovatelem vyvinutí role dobrovolníka jsou 

vnímaná očekávání od ostatních lidí (Grube, Pilliavin, 1997). Vzhledem k tomu, že 

v České republice není dobrovolnictví jako společenská norma pravděpodobně tak silně 
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zakotveno jako v USA, bylo by zajímavé zjistit, zda se těžiště motivací neposouvá také do 

rodiny k modelovým vzorům. 

         Dalším zjištěním předkládané práce je nedostatečné použití výzkumů motivace pro 

komunitní typ dobrovolnictví v českém prostředí. Komunitní model dobrovolnictví je 

vývojově starší a je založen na setkávání dobrovolníků na základě společných zájmů, kdy 

se spontánně setkávají v přirozeném společenství, jakým je například církev nebo 

sportovní organizace. Jedinou z analyzovaných prací, která se tímto druhem zabývá je 

práce autorky Chvalové (Chvalová, 2000), která provedla výzkumnou sondu dobrovolné 

práce ve střediscích České katolické charity. To, že se jimi práce nezabývají, je dáno 

především vlivem dobrovolnického centra Hestia, pod jehož vedením často práce vznikaly. 

Studentské práce se ve svých výzkumech věnují především manažerskému 

(programovému) typu dobrovolnictví, tedy dobrovolnictví, kdy s dobrovolníky pracují 

profesionálně vedená dobrovolnická centra. Hlavním tématem bývají samotná 

dobrovolnická centra, která slouží k získávání dobrovolníků a poskytování metodických 

postupů jednotlivým zájemcům o dobrovolnické programy. Velký prostor je věnován 

dobrovolnickému centru Hestia a z dobrovolnických programů je zmiňován především 

program Pět P. Druhým doporučením pro výzkum motivací dobrovolníků do budoucna je 

tedy zaměření se na komunitní typ dobrovolnictví, neboť se ukazuje, že se jedná zatím o 

oblast neprobádanou, která by mohla přinést zajímavé výsledky ve srovnání s výsledky 

výzkumů programového, projektového dobrovolnictví. V našem prostředí můžeme nalézt 

množství komunitních sdružení, kde se lidé scházejí za účelem společných zájmů a kde 

osobní přátelské vztahy, cíl a poslání jsou nosnou silou jejich činnosti. Liší se motivace 

těchto zahrádkářů, sportovců, hasičů či myslivců, kteří dobrovolně a spontánně věnují svůj 

čas a práci vlastní komunitě (vytvořené v obci, okolo fary či sportovního klubu), od 

dobrovolníků, kteří dobrovolně a organizovaně věnují svůj čas a práci některé neziskové 

organizaci či prostřednictvím takové organizace? Toto doporučení směřuje především ke 

studentským výzkumům, které budou realizované pod vedením NDC Hestia. Zaměření se 

na komunitní typ dobrovolnictví by archiv Hestie rozšířilo o nové poznatky a přispělo tak 

k jeho obohacení o unikátní výzkumy o problematice dobrovolnictví. Předkládaná práce se 

od počátku zaměřila na identifikování teorií motivací dobrovolnictví formálního, proto by 

bylo také vhodné se v dalším výzkumu zaměřit na dobrovolnictví neformální, tedy takové, 

které není vykonávané pro organizaci nebo prostřednictvím organizace.  

         Pro komunitní typ dobrovolnictví by mohl hrát významnou roli koncept motivací, 

kde je dobrovolnictví pojímáno jako volnočasová aktivita (Lyons, 1998; Pospíšilová, 
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2010). Dobrovolnictví by zde mohlo být chápáno jako způsob trávení volného času, tedy 

jako činnost, která dobrovolníky baví, je pro ně zábavou. Toto tvrzení by však potřebovalo 

ověřit ve výzkumu, neboť do hry vstupují faktory, jako je ztráta času, zodpovědnost, pocit 

určité povinnosti, které s dobrovolnictvím jistě souvisejí a brání nám tak možnosti 

pojímání dobrovolnictví jako čistě volnočasové aktivity.  

         Co říci a co doporučit úplně na závěr? Analýza studentských prací ukázala, jak málo 

prostoru je věnováno tak důležitému teoretickému ukotvení. Přínos prací vidím v četných 

dotazníkových šetřeních, která přinesla seznamy hlavních motivů pro dobrovolnickou 

činnost u nás. S těmito seznamy však práce již většinou dále nepracovaly, což může být 

právě důsledkem absence teorie, na kterou by výsledky výzkumů mohly navázat a dále je 

tak rozvinout. Především vysoké školy by neměly ve vztahu ke studentským výzkumům 

zapomínat na tak důležité teoretické ukotvení prací. Třetím a závěrečným doporučením, 

jakým by se výzkum motivací dobrovolníků u nás měl ubírat, vidím tedy v navázání na 

zatím dostupné zahraniční teorie a jejich aplikace i do našich výzkumných prací.  
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Seznam p říloh 
Příloha 1: Tabulka analyzovaných studentských prací 

Příloha 1 
          

Název práce Autor Rok Typ 
práce* 

Místo 

Dobrovolníci v neziskových organizací Beranová, J. 2001 ZPP Ústí nad 
Labem 

Dobrovolnictví mladých lidí motivace a 
bariéry 

Bělohlávková, 
J. 

2010 DP Praha 

Motivace dobrovolníků v YMCA – Živá 
rodina a Občanské sdružení Bodaj. 

Čandová, M. 2008 BP Praha 

Motivace nezaměstnaných dobrovolníků 
na Kroměřížsku 

Čechová. J. 2005 DP Praha 

Motivace dobrovolníků pracujících v 
hospici: na příkladu domácího hospice 

Cesta domů. 

Germanová, 
E. 

2006 BP Praha 

Dobrovolnictví v ČR, akreditace 
dobrovolnického programu 

Gregorová, S. 2004 ZPP  

Motivace dobrovolníků pro práci ve 
zdravotnických zařízeních. 

Heřmanová, 
B. 

2006 DP Praha 

Hodnotová orientace a sociální status 
dobrovolníků programu Pět P. 

Hrubá, R. 2003 DP Olomouc 

Dobrovolníci v neziskové organizaci Chvalová, H. 2000 ZPP Praha 
Dobrovolnické aktivity jako součást 

občanské společnosti 
Kleinová, I. 2002 BP Pardubice 

Dobrovolnické programy Národního 
dobrovolnického centra Hestia v regionu 

Kroměříž. 

Komárková, 
K. 

2001 AP Kroměříž 

Dobrovolnictví v sociálně vyloučených 
oblastech na Ústecku. 

Makovičková, 
P. 

2007 AP Most 

Motivace dobrovolníků pracujících se 
seniory v neziskových organizacích v 

Praze. 

Matějková, T. 2008 DP Praha 

Realizace dobrovolnictví v hospicích Mrázová, P 2005 DP České 
Budějovice 

Bariéry rozvoje dobrovolnictví v 
pražských domovech důchodců 

zřizovaných magistrátem. 

Niklová, D. 2001 PPkPZ Praha 

Vývoj postoje dobrovolníka ke klientovi 
v projektu LATA 

Pekařová, L. 2004 DP Praha 

Dobrovolnictví nezaměstnaných Slezáková, K. 2002 AP Kroměříž 
Motivace dobrovolníků  v programu Pět 

P 
Šamajová, D. 1998  Olomouc 

Primární efektivní prevence v programu 
Pět P – zhodnocení ročních zkušeností. 

Šputová, M. 2000 DP Olomouc 
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Dobrovolnictví v Poděbradech. Tomková, V. 2005 DP Hradec 
Králové 

Dobrovolnictví jako pedagogický 
systém 

Tošnerová, E. 2004 DP Praha 

Pro seniory – dobrovolnický program v 
Ústí nad Labem 

Urbanová, D. 2001 DP Hradec 
Králové 

Změny v postojích vedoucích 
pracovníků Domovů pro seniory k 

dobrovolnictví. 

Vavrochová, 
L. 

2006 DP Praha 

Sekundární přínos programu Pět P – 
význam programu pro dobrovolníky. 

Večerková, H. 2002 DP Praha 

Motivace pro práci v neziskovém 
sektoru 

Vitoušová, P. 1998 ZPP  

Dobrovolnictví a identita Voldánová, I. 2003 BP Praha 
*ZPP – závěrečná písemná práce; DP – diplomová práce; BP – bakalářská práce; AP – absolventská 
práce;PPkPZ – písemná práce k postupové zkoušce 
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Slovník d ůležitých pojm ů  
 
Dobrovolnické centrum – základním posláním dobrovolnických center je propagace a 
podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi 
v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do řešení problémů komunity 
(Tošner, Sozanská, 2002) 
Funkcionální přístup – teorie motivace dobrovolnictví, založená na vědní disciplíně 
psychologii, podle které je dobrovolník motivován uspokojováním různých potřeb (Clary, 
1998) 
Hestia – Národní dobrovolnické centrum, jehož cílem je koordinace spolupráce 
dobrovolníků a neziskových organizací, které vedou dobrovolníky (Tošnerová, 2004) 
Komunitní dobrovolnictví  – na základě společných zájmů se dobrovolníci spontánně 
setkávají v přirozeném prostředí, jakým je církev či sportovní nebo dětská organizace 
(Tošner, Sozanská, 2002) 
Manažerské dobrovolnictví – s dobrovolníky pracují profesionálně vedená dobrovolnická 
centra, která vyhledávají altruisticky zaměřené občany a nabízejí jim dobrovolnictví v řadě 
oborů lidské činnosti i organizací (Tošner, Sozanská, 2002) 
Motiv  - motivace je intrapsychicky probíhající proces, vyúsťující ve výsledný vnitřní stav 
– motiv (Nakonečný, 1998) 
Motivace - termín je odvozen z latinského slova moveo, hýbám se, a vyjadřuje přeneseně 
hybné síly chování, jeho činitele (Kern, 1999) 
     - všechno, co způsobuje nějaké chování, jednání nebo reakci (Nakonečný, 1998) 
Program Pět P - Program Pět P je určen všem dětem od 8 - 15 let, kterým může prospět 
kamarádský vztah s dospělou osobou (dobrovolníkem) - „starším bratrem“ (big brother) 
nebo „starší sestrou“ (big sister). Cílem je zprostředkovat dítěti v problémové životní 
situaci pohled na svět očima dospělé a zkušenější osoby. Dobrovolník nezastupuje rodiče, 
jeho role je podpůrná a preventivní (Šputová, 2000) 
Role -  jsou sociálně definovaná očekávání, jimiž se osoba s určitým statusem nebo 
sociálním postavením řídí (Giddens, 1997, str. 98) 
Teorie identity rolí  – teorie motivace dobrovolnictví, založená na vědní disciplíně 
sociologie, podle které je dobrovolník motivován udržováním si identity dobrovolníka 
(Penner, 2002) 
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