
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

Fakulta humanitních studií 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pro  jsem se stal dobrovolníkem?  
Aneb socializace dobrovolník  v jejich d tství 

 
 

Bakalá ská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor práce: Petra Galatíková 
 

Vedoucí práce: Mgr. Magdaléna Jantulová Š oví ková 
 
 

Praha 2012 
 
 
 
 



Anotace 
 

 Bakalá ská práce se zam uje na socializa ní initele, kte í p sobili na dobrovolníka 

v jeho d tství. Speciáln  se zabývá t mi socializa ními initeli, kte í z pohledu dobrovolník  

významn  p isp li k jejich rozhodnutí být dobrovolníkem a podílet se tak dlouhodob  

a pravideln  na formální dobrovolnické innosti. Dále hledá hodnoty, normy a vzorce 

chování, které jim tito socializa ní initelé p edali.  

 První, teoretická ást, se v nuje tématu socializace jedince, socializa ním 

initel m, hledá hodnoty dobrovolnictví a specifikuje dobrovolníka a dobrovolnou innost. 

Druhá, praktická ást, se na základ  analýzy biografických rozhovor  s respondenty snaží 

odpov d t na výzkumné otázky.  

 Výzkum ukázal, že rodina, škola a vrstevníci jsou z pohledu dobrovolník  práv  ti 

socializa ní initelé, kte í významn  p isp li k jejich rozhodnutí být dobrovolníkem. Jako 

d ležité hodnoty, které jim rodina p edala v rámci socializace v d tství, dobrovolníci uvád li 

vztah k práci, svobodnou volbu mimoškolních aktivit a p átelství. Dobrovolníci vnímali 

rodi e jako vzor pro budoucí dobrovolné jednání v oblasti aktivního trávení volného asu a 

pomoci druhým. Z výzkumu obecn  vyplývá, že rodina ani škola, nesocializuje jedince 

k dobrovolnictví p ímo, ale vytvá í prost edí a podmínky, které jsou stavebním kamenem 

na cest  za dobrovolnictvím. Tím p ímým socializa ním initelem byli podle dobrovolník  

vrstevníci.  

 

Klí ová slova: socializace, socializa ní initelé, dobrovolnictví, hodnoty, normy, vzorce 

chování.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

This thesis focuses on socialization agents who had an impact on a volunteer in his 

childhood. Especially is dealing with those socializing agents that have, from point of view 

of volunteers, significantly contributed to their decision to be a volunteer and participate in 

the long term and regular formal volunteering. Furthermore is looking for values, norms and 

behavior patterns that these socialization agents passed to volunteers. 

The theoretical part focuses on the socialization of the individual, socializing agents, 

looking for values of volunteerism and specifies volunteer and volunteering. The second, 

practical part is based on an analysis of biographical interviews with respondents trying 

to answer the research questions. 

Research has shown that family, school and peers volunteers see as those socializing 

agents who have significantly contributed to decision of individual to be a volunteer. 

As important values that the family gave them during the socialization in childhood, the 

volunteers reported the attitude to work, free choice of leisure time activities and friendship. 

Volunteers perceive parents as a model for future voluntary action in active leisure and 

helping others. The research generally implies that the family or school, does not socialized 

individuals to volunteer directly, but creates an environment and conditions that are 

foundations on the way to volunteering. The direct socializing agents were peers. 

 

Keywords: socialization, socialization agents, volunteering, values, norms, behavior patterns. 
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 Úvod 

Dobrovolnictví je téma, na které se můžeme dívat z mnoha úhlů pohledu. Můžeme 

se ptát, kolik dobrovolníků v naší zemi působí a srovnávat je s jinými zeměmi. Kolik 

odpracovali hodin, jakým činnostem se věnují nejvíce, jaké jsou bariéry dobrovolnictví či 

co jedince k dobrovolné činnosti motivuje. To a mnoho dalších témat týkajících se 

dobrovolnictví již bylo zpracováno a na otázky odpovězeno. 

Já jako dobrovolník, který se již dlouhodobě věnuje dobrovolné činnosti v 

neziskové organizaci, jsem si však položila otázku, co mě spojuje s jinými dobrovolníky, 

mimo samotnou dobrovolnou činnost. Zajímalo mě, jaká byla jejich cesta k dobrovolnictví, 

a kdo tu cestu „připravil“. Z jakých pochází rodin, kam chodili do školy, kdo byli jejich 

vrstevníci, proč a co je k dobrovolnictví přivedlo. Tedy, proč se stali dobrovolníky?  

Ve své práci jsem se rozhodla zaměřit na dětství dobrovolníků a hledat socializační 

činitele, které dobrovolníci vnímají jako ty, kteří významně přispěli k jejich rozhodnutí být 

dobrovolníkem. Také jsem se pokusila zjistit, co jim dle dobrovolníků tito socializační 

činitelé předali, jež mělo význam pro jejich budoucí dobrovolnickou kariéru. Tedy jaké 

hodnoty, normy a vzorce chování jim v rámci socializace v dětství byly dány. 

V rámci výzkumu jsem se zaměřila na dobrovolníky, kteří se již dlouhodobě podílí 

na dobrovolné činnosti skrze dobrovolnickou organizaci. Výzkum jsem postavila na 

biografických rozhovorech, které byly sondou do dětství respondentů, a pokusila se najít 

odpovědi na mé otázky.  

Výzkumu však předchází teoretická část, kde se věnuji tématu socializace, zvláště 

pak socializačním činitelům a jejich funkcím. Zabývám se zde i hodnotami dobrovolnictví, 

jak je vytyčily a charakterizovaly jiné výzkumy1. Dalším tématem teoretické části je 

dobrovolnictví, kde definuji, kdo je dobrovolník, co je dobrovolnictví a popisuji typy 

dobrovolnictví a dobrovolnických organizací. Těmito tématy jsem se zabývala proto, 

abych ozřejmila povahu aktérů, které jsem si zvolila pro svůj výzkum. Díky tomu jsem 

mohla formulovat výzkumnou otázku a provést výzkum. Empirická část se kromě 

metodologie skládá z výsledků výzkumu a závěru, kde se snažím odpovědět na stanovené 

výzkumné otázky. 

                                                 
1 Frič 2001, Frič, Pospíšilová 2010 
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 Teoretická část 

1. Socializace 

V rámci této kapitoly se pokusím o teoretické vymezení pojmu socializace. Kromě 

obecné charakteristiky se zaměřím na primární a sekundární socializaci jak ji specifikovali 

Berger s Luckmannem (1999). Dále vymezím pojem dětství z hlediska sociologie a budu 

se věnovat jednotlivým socializačním činitelům, kteří na jedince v dětství působí a 

ovlivňují jej. V závěru této kapitoly také stručně charakterizuji hodnoty a normy, které 

jedinec v rámci socializace získává, a nakonec se budu zabývat hodnotami dobrovolnictví. 

1.1 Obecná charakteristika socializace 

Jandourkův sociologický slovník říká, že socializace je proces, kterým se jedinec 

začleňuje do sociální skupiny, přičemž si osvojuje normy ve skupině panující, její hodnoty, 

učí se sociálním rolím spojeným s určitými pozicemi a dalším dovednostem a schopnostem. 

Pokud jedinec pociťuje osvojené způsoby chování, postoje a představy jako svoje vlastní a 

samozřejmé, jsou tzv. internalizovány (Jandourek 2007, str. 210) 

Pro společnost jako takovou by selhání socializace znamenalo neschopnost 

reprodukovat kulturní normy a hodnoty, ohrožení řádu a nebezpečí rozpadu společnosti 

(srv. Gecas 2000 v Šeďová 2006, str.6 ). Jak uvádí Ryan (2005 in Šeďová 2006) úspěšná 

socializace znamená internalizaci společenských norem a hodnot do vědomí individuálního 

aktéra. (Šeďová 2006, str. 6). 

Socializace však není jen otázkou dětství, je celoživotní proces, v němž se 

standardy, schopnosti, motivy, postoje a chování jednotlivce proměňují tak, aby 

vyhovovaly požadavkům kladeným na jeho současnou i budoucí společenskou roli či role 

(Parke, Buriel in Rose 2003 in Šeďová 2006, str. 6). 

Berger a Luckmann, o jejichž teorii se budu ve své práci opírat, říkají, že jedinec se 

jako člen společnosti nerodí. Rodí se se sklonem ke společenskosti a stává se členem 

společnosti (Berger, Luckmann 1999, str. 128). Tím se stává, až když dosáhne určitého 

stupně internalizace (Berger a Luckmann 1999, str. 129). Internalizace je v obecném slova 

smyslu východiskem nejprve pro porozumění ostatním lidem a pak pro chápání světa jako 
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společenské reality, jež má určitý význam (Berger, Luckmann 1999, str. 129). Takto svět 

nechápe jedinec izolovaný, autonomně přemýšlející, ale „přejímá“ svět, v němž už žijí 

ostatní lidé2. Nejenže jej přejímá, ale utváří se mezi ním a ostatními vzájemná identifikace. 

Všichni žijí v témže světě, ale zároveň se podílí na existenci toho druhého. V tomto stupni 

internalizace se jedinec stává členem společnosti. Ontogenetickým procesem, kterým se tak 

stane je socializace (Berger, Luckmann 1999, str. 129). 

1.2 Socializace z hlediska sociální konstrukce reality 

Socializace je téma, kterému se věnuje mnoho sociologů a autorů zkoumajících 

socializační proces jedince. Za všechny mohu zmínit George H. Meada, Erika H. Eriksona 

či Piera Bourdieu. Jak jsem již podotkla, budu se ve své práci opírat o teorii Petera L. 

Bergera a Thomase Luckmanna - Sociální konstrukce reality (1999). V rámci svého 

výzkumu jsem se totiž zaměřila na socializaci jedince v dětství a hledala jsem ty činitele, 

kteří je přivedli k dobrovolné činnosti. Činitele bych v rámci primární socializace mohla 

nahradit výrazem Bergera a Luckmanna (1999) – významní druzí3 . Autoři také 

poznamenávají, že během tohoto procesu významní druzí předávají určité postoje, tedy 

hodnoty, normy a vzorce chování. Zajímá mě, zda tyto nebyly stěžejní pro jeho rozhodnutí 

stát se dobrovolníkem. Berger a Luckmann (1999) stejně jako Singly (2000 in Šlechtová 

2007) uvádí, že socializační roli významných druhých nelze vykládat jen na období dětství, 

ale pokračuje ve významné míře i v dospělosti (Šlechtová 2007, str. 19). Nezastavila jsem 

se však jen u primární socializace a významných druhých, ptám se i na sekundární 

socializaci a činitele zde působící. Nicméně je třeba si uvědomit, že proces sekundární 

socializace předpokládá, že mu předcházel proces primární socializace. To znamená, že do 

procesu sekundární socializace vstupuje již utvořená osobnost a již internalizovaný svět 

(Berger, Luckmann 1999, str. 138). Od struktury primární socializace se tedy odvíjí 

jakákoliv struktura sekundární socializace. V následující částí se věnuji procesu primární a 

sekundární socializace, jak ji popsali Berger s Luckmannem (1999). 

1.2.1 Primární socializace 

První socializací je primární socializace, kterou jedinec prochází v období dětství a 

skrze niž se stává členem společnosti (Berger, Luckmann 1999, str. 130). 

                                                 
2 Tamtéž 
3 Významní druzí – ti kteří mají socializaci jedince na starost (Berger, Luckmann 1999, str.130) 
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Jedinec se rodí do objektivní sociální struktury, kde se potkává s významnými 

druhými. Tedy těmi, kteří mají jeho socializaci na starosti. Významní druzí jsou velmi 

důležití, nicméně jedinec si je nemůže vybrat, jsou mu vnuceni a jejich definice jeho situace 

jsou mu předkládány jako objektivní realita (Berger, Luckmann 1999, str. 130). Významní 

druzí tento svět zprostředkovávají a během toho jej také pozměňují. Dítě si osvojuje jejich 

postoje, role i jejich svět – internalizuje je a přijímá za vlastní.  

Důležitým aspektem je emocionální vazba na významné druhé. Bez ní by proces 

socializace nebyl pravděpodobně možný. Jedinec se vnímá tak, jak k němu přistupují 

významní druzí, není to však jednostranný proces (srov. Berger, Luckmann 1999, str. 130, 

131). Jedná se o dialektiku mezi identifikací prostřednictvím ostatních a identifikací sebe 

sama4 . Dochází tak k dialektice mezi objektivně přidělenou a subjektivně přijatou 

identitou. Jedinec nejen že přejímá role a postoje ostatních, ale v průběhu téhož procesu 

přejímá i jejich svět. Dítě se tedy učí, že je tím, jak mu říkají (Berger, Luckmann 1999, str. 

131). 

Postupem času dochází k vědomé abstrakci od rolí a postojů určitých lidí k rolím a 

postojům obecným. Tato abstrakce se nazývá zobecnělý druhý. Utvoření zobecnělého 

druhého ve vědomí je konečnou fází primární socializace. Je tak ustanoven symetrický 

vztah mezi objektivní a subjektivní realitou. Co je reálné „venku“, odpovídá tomu co je 

reálné „uvnitř“  (Berger, Luckmann 1999, str. 131, 132). 

1.2.2 Sekundární socializace 

Je to jakýkoliv následný proces, který uvádí již socializovaného jedince do nových 

oblastí objektivního světa společnosti, v níž žije (Berger, Luckmann 1999, str. 129)  

Sekundární socializací rozumíme internalizaci institucionálních či na institucích 

založených subsvětů (Berger, Luckmann 1999, str. 136). Sekundární socializace vyžaduje 

nabytí určitých typů slovní zásoby spojených s určitými rolemi (Berger, Luckmann 1999, 

str. 136). To znamená internalizaci sémantických oblastí nutných pro zvládnutí dané oblasti 

ale i jejich emocionální zabarvení, určité tiché dohody a jejich postoje. Sekundární 

socializace se může uskutečnit bez emocionální identifikace s významnými druhými, stačí 

jen určitá míra vzájemné identifikace, která je součástí jakékoliv komunikace mezi lidmi 

(Berger, Luckmann 1999, s. 139). 

                                                 
4 tamtéž str. 131. 
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1.3 Dětství z pohledu sociologie 

K tomu abych se mohla blíže věnovat jednotlivým socializačním činitelům, kteří na 

jedince působí v dětství, je třeba si pojem dětství definovat a vymezit. 

Dětství je podle Průchy (2003) počáteční období životní dráhy každého jedince, 

začínající narozením a končící změnou dítěte v adolescenta (tj. asi ve věku 14-15 let). Jde o 

období intenzivního vývoje tělesného, intelektuálního, jazykového, emocionálního a 

sociálního. V jehož průběhu se formují rozhodující rysy osobnosti člověka. Na toto 

formování má zásadní vliv především rodina, dále širší sociální prostředí a také školní 

prostředí (Průcha 2003, str. 41). Dle Alana (1989) končí dětství pubertou (12-15 let), tedy 

tehdy, kdy dochází k formování vztahů mezi pohlavími. Jedinec se emancipuje od rodiny, 

dochází k vyhrocení konfliktu zájmů a vznikají problémy sociální identity. Obdobím ve 

kterém je jedinec „problémem sám pro sebe“ (Alan 1989, str. 68). 

V další části se budu podrobněji věnovat jednotlivým socializačním činitelům. 

1.4 Socializační činitelé působící v dětství 

Činitelé socializace jsou jednotlivci, skupiny nebo organizace, které ovlivňují 

chování jedince a utváření smyslu pro to, co považuje za bytostně vlastní – smysl pro Self. 

Člověk se vyvíjí pod jejich vlivem a to prostřednictvím odměn a trestů při osvojování 

sociálních vzorců a rolí (Jedlička, Koťa a kol. 2004, str. 36). Podle Koti (2004) jsou 

socializační činitelé rodina, skupiny vrstevníků, škola, komunikační média a učitelé. Keller 

(2004) socializační funkci přisuzuje rodině, skupinám vrstevníků, škole, médiím a 

politickým stranám. V následující části se zabývám třemi socializačními činiteli, kteří byli 

stěžejními vzhledem k mému výzkumu. Je to rodina, škola a vrstevníci. Pro úplnost ještě 

stručně charakterizuji socializační činitel média. 

1.4.1 Rodina 

V teorii socializace panuje naprostá shoda o tom, že nejdůležitějším socializačním 

činitelem, agentem primární socializace, na níž je vystaveno vše ostatní, je rodina dítěte 

(Šeďová 2006, str. 16). 

Rodina je tradičním společenstvím osob, které můžeme najít v různých podobách 

v každé kultuře. Cooley (in Koťa, Jedlička a kol. 2004) ji označil jako primární 

společenskou skupinu“, v níž se lidé setkávají tváří v tvář a jsou provázáni vzájemnými 
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emocionálními vazbami (Jedlička, Koťa a kol. 2004, str. 38). Rodina od narození jedince 

ovlivňuje jeho vývoj, vytváří citové vazby, které mají dlouhodobý vliv. 

Socializační funkce rodiny jsou: 

uspokojování biologických potřeb dítěte, 

zajišťuje podmínky pro jeho zrání a růst, 

připravuje jej také na přijetí rolí a vzorů jednání. 

(Jedlička, Koťa a kol. 2004) 

Podle Možného (2002) zbyla rodině funkce konsumu, zábavy a citového bezpečí, 

z čehož jen v tom posledním je rodina nenahraditelná (Možný 2002, str. 20). Rodina také 

podle něj ovlivňuje životní šance jedince v tom, jaký mu poskytne kulturní kapitál. 

Kulturní kapitál leží ve vzdělání a kultivovanosti rodičů a také v jejich schopnostech 

stimulovat a podporovat dítě ve vzdělání a rozvoji duševních schopností i kulturních 

dovedností (Možný 2002, str. 89). 

Rodina dětem poskytuje také sociální kapitál, který Možný (2002) vidí jako zdroje, 

které má rodina uloženy ve svých stycích, ve výhodných známostech. Ty vytváří sítě 

vzájemné podpory a celoživotní hodnoty (Možný 2002, str. 89). Tento sociální kapitál pak 

podle Putnama (1993) odkazuje k vlastnostem sociální organizace, jako je důvěra, normy a 

sítě, které usnadňují koordinované jednání, a tak přispívají k výkonnosti společnosti 5. 

Je to tedy vědomě řízená výchova, utváří návyky, sebekontrolu, učení, přijetí 

disciplinovaných forem jednání, očekávání odměn a trestů, čímž se v rodině kladou 

základy výchovy mimo rodinu (Jedlička, Koťa a kol. 2004).  

Arnett podotýká, že rodinné zvyky reflektují a převádí kulturní hodnoty jako celek. 

Určité zvyky a hodnoty nejsou něco, co rodiče vynalezli ale co se naučili, jako důsledek 

své vlastní socializace Rodiče berou své rodičovské umění z kultury, která je obklopuje. 

Co se týče socializace v rodině, je třeba do ní počítat i širší rodinu, jako jsou sourozenci a 

prarodiče. (Artentt 1995). 

                                                 
5 PUTNAM 1993 in ŠAFR, J., Sociální kapitál, koncepty teorie měření, Filozofická fakulta UK, Praha 2007 
[online]    
Dostupné z: 
http://www.socdistance.wz.cz/publikace/FF071115_Socialni_kapital.pdf 
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Skrze výchovu rodiče praktikují a uplatňují určité hodnoty, normy a vzorce 

chování. Diana Baumrindová (1967) rozlišuje tři styly rodičovské výchovy, které ovlivňují 

vývoj dítěte. 

Autoritativní rodiče vyjadřují svým dětem citovou podporu, nicméně očekávají, že 

děti budou dodržovat domácí řád. Normy a standardy, jsou jasné a zdůvodňované. Tyto 

děti mají tendenci být nezávislé, přátelské a kooperativní. 

 Autoritářský styl ctí poslušnost, která je základní ctností dítěte, je zde patrná 

absence vřelého emočního vztahu. Dětem nejsou zdůvodňovány záměry a normy a 

standardy, jsou prostě dány jako fakt. 

Liberální (Permisivní) rodiče mají na prvním místě dětská přání a potřeby. Za 

ctnost považují svobodné vyjádření. Tento styl je však slabý ve výchovném vedení. Děti 

liberálních i autoritářských rodičů mají sklony k závislostem a uchylují se pod ochranu 

dospělých, jsou sobečtější a málo kooperují se skupinou vrstevníků.  

(Baumrindová 1967 in Jedlička, Koťa a kol. 2004, str. 39) 

Klára Šeďová (2006) ve své práci rozlišuje ještě jeden výchovný styl podle 

Baumrindové. 

Odmítající - zanedbávající styl je význačný slabým emočním vztahem a zároveň 

slabou kontrolou. Rodiče se o děti málo zajímají, a proto na ně kladou málo požadavků 

(Šeďová 2006, str. 18). 

Výsledkem mnoha diskuzí ohledně výchovy dítěte je shoda v tom, aby děti měly 

pocit bezpečí, aby se jim dostávalo průběžné a dlouhodobé péče, aby nebyly zneužívány 

ani opuštěny, a aby byly chtěny jak rodiči, tak společností jako celkem (Jedlička, Koťa a 

spol. 2004. Str. 41). 

1.4.2 Škola 

Škola hraje v životě jedince významnou roli, nejenže v ní tráví mnoho času, ale má 

také důležitou socializační roli. Sociolog Steven Brint (in Handel 2006) říká, že škola je 

víc než instituce k učení školních předmětů. Hraje důležitou roli v utváření schopnosti 

dítěte zapadnout do společnosti, aby se stal jejím aktivním členem a přijal společenské 

závazky. Škola a učitelé se podle Brinta (in Handel 2006) snaží děti učit třem různým 

typům konformity.  
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Behaviorální je spojena s tělem a jeho mechanickými aktivitami. Škola má přísnou 

disciplínu a pravidla. V případě toho, že nebudou dodržovány, může škola použít své síly 

k tomu, aby je vyžadovala.  

Učení se morální konformitě zahrnuje aktivity spojené s vytvořením vnitřního 

smyslu pro správné chování. Učitelé zde mohou mluvit o důležitosti ctností jako je 

upřímnost, odvaha, těžká práce, laskavost či spravedlnost, mohou si pak na příkladech 

ukazovat, co se děje, když se jimi lidé neřídí. Většina škol očekává, že se dítě posune 

z externí disciplíny založené na behaviorální kontrole k sebeovládáni v souladu 

s morálními hodnotami. 

Kulturní konformita je otázkou učení se určitým stylům a pohledu na život. 

(Handel 2006, str. 158, 159) 

Školní prostředí je vymezeno určitými pravidly, kterým se jedinec musí přizpůsobit 

a prostřednictvím dlouhodobých školních aktivit, může být vytvořena řada stereotypů 

v jednání (Jedlička, Koťa a kol. 2004) Škola jako instituce je přirozeně proti tomu, aby se 

dítě dožadovalo toho, co se mu zachce, a zabývalo se tím, co se mu zlíbí. Dítě se tedy musí 

naučit specifickým formám jednání a rozvíjí zde mnoho základních dovedností. Díky 

tomu, že ve škole je dítě součástí širšího kolektivu, musí se učit trpělivosti a toleranci.  

V rámci školních aktivit se jedinci mohou socializovat pro mnohá zaměstnání 

dospělých. Škola uvádí osobnosti do velkých a neosobních organizací, kde jsou oceňováni 

podle toho, jak se předvádějí navenek (Jedlička, Koťa a kol. 2004, str. 45, 46). 

1.4.3 Vrstevníci 

Vrstevníci se jako socializační činitel vynořují až okolo čtyř až pěti let, kde leží 

počátky kooperativních her. Vrstevnické vztahy jsou rovnocenné a jedinec si na nich může 

testovat hranice pravidel, odhalovat následky výroků, které pronáší (Jedlička, Koťa a kol. 

2004, str. 44). Dětské hry mohou být popsány jako předjímající socializace, kde se děti učí 

novým rolím. V období adolescence je důležitost vrstevníků velká. Jedinci se hodnotí 

podle úspěšnosti ve skupině. Záleží také na referenční skupině, se kterou se jedinec 

identifikuje. 

Vrstevníci jsou podle Arnetta (1995) důležitým socializačním činitelem zvláště 

v industrializovaných společnostech, neboť děti a adolescenti zde tráví hodně času s jedinci 

stejného věku a to jak ve škole, tak při mimoškolních aktivitách. Vrstevníci a jejich vliv 
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mohou přijít do konfliktu s jinými socializačními činiteli, zvláště pak s rodinou. Nicméně 

mohou jim být také podporou.  

V rámci vrstevnické skupiny, či skupiny přátel se očekává konformita, díky skupině 

se jedinec konformitu učí akceptovat a cenit si jí. Jak v dětství, tak i v dospělosti lidé 

tíhnou k tomu, aby si jako své přátele vybírali lidi, kteří jsou jim podobni v mnoha směrech 

(Arnett 1995). 

Vrstevnická skupina podle Koti a Havlíka (2002),  

-zkouší nové způsoby chování bez kontroly a sankcí ze strany dospělých 

-posuzuje jedince bez zasahování dospělých, a tak odhaluje jejich pozice 

-formuluje vzájemná očekávání bez zkreslení postoji dospělých 

-ovlivňuje vztahy ve škole 

(Havlík, Koťa 2002, str. 52) 

Mladí lidé jsou sice v adolescenci zaměřeni na vrstevníky, nicméně většina stále 

pociťuje citové pouto s rodinou, mají k ní respekt a doufají, že jsou na ně rodiče pyšní 

(Jedlička, Koťa a kol. 2004). 

1.4.4 Média 

V působení medií a jejich vliv na děti v rané socializaci a stejně tak v dlouhodobé 

socializaci dospělých, věří mnoho lidí, nicméně toto je velmi obtížně dokazatelná 

domněnka. Teze o socializaci skrze média má dvě hlediska. Na jedné straně mohou média 

posilovat a podporovat ostatní prostředky socializace, na druhé straně jsou často 

považována za potenciální hrozbu pro hodnoty vštěpované dětem rodiči, vychovateli a 

dalšími zprostředkovateli společenské kontroly ( McQuail 2009, str. 392,393).  

Jedni tvrdí, že média mohou symbolickou odměnou či trestem za různý druh 

chování ukázaný v médiích učit hodnotám a normám, jiný zase říká, že se jedná o proces, 

v němž se všichni učíme jak se chovat v určitých situacích, stejně tak se dozvídáme o 

očekáváních, která jsou spojena s určitou rolí a daným postavením ve společnosti (srov. 

McQuail 2009, str. 393). 

Studie o užívání medií dětmi (Šeďová 2006) potvrzují tendenci dětí nacházet 

v médiích poučení o životě a spojovat je s vlastními zkušenostmi.  
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Dětská očekávání může také formovat obsah médií, který ukazuje obrazy 

společnosti. Je tedy jasné, že média mají určité socializační účinky, nicméně tento 

předpoklad je doložen jen nepřímo. 

Šeďová říká, že televize potlačuje dětskou představivost, a podílí se na vytváření 

identity svých diváků. Televize tedy významně ovlivňuje své diváky a v případě malých 

dětí tedy vstupuje do procesu učení a funguje v pravém slova smyslu jako socializační 

činitel (Šeďová 2006, str. 29). 

1.5 Hodnoty a normy 

O hodnotách lze hovořit jako o nadřazených principech, které směřují, určují a také 

vysvětlují naše jednání. Hodnoty určují naši perspektivu, kterou vyhodnocujeme, vnímáme 

a pohlížíme na určité situace. Projevem hodnot jsou považovány postoje jedince. Sdílené 

hodnoty ve společnosti jsou „základní kameny“, které umožňují sociální integraci a 

soudržnost společnosti, to znamená, že v rámci celého společenského systému dochází 

k předávání hodnot a tím je umožněna kontinuita společnosti (Bryknarová 2011). 

Mezi tvůrce hodnotových orientací jedince se počítá hlavně rodina, dále škola, 

vrstevníci, média aj. Rodina je však základní jednotkou kde se dětem vštěpují hodnoty, 

normy a předávají vzorce chování. Proces, kterým k předávání hodnot dochází, se nazývá 

socializace (Bryknarová 2011, str. 5) 

Podle Jandourka je hodnota vědomá, nebo nevědomá představa o tom, co je 

žádoucí (Jandourek, 2007, str. 97). Člověk se nechová jen spontánně, ale často o svém 

jednání rozhoduje s určitými záměry, cílem a očekáváním. Rozhodování je však 

nemyslitelné bez uplatnění, či respektování určitých hodnot a hodnotových postojů 

(Prudký a kol. 2009). Hodnoty nejsou jen nástrojem k tomu, abychom rozeznávali co je 

správné, jak je třeba jednat, ale jsou také tím, čím hodnotíme realitu. Hodnoty také 

ovlivňují naše vnímání a s tím i hodnocení ostatních (Bryknarová 2011). 

S hodnotami souvisí pojem normy jednání. Jandourek je vymezuje jako přijatelný 

způsob, kterými dosahujeme hodnot (Jandourek, 2007, str. 171). Bryknarová (2011) uvádí, 

že normy vystupují jako společenské ideály, očekávaná jednání, která by měla být 

naplněna. Na rozdíl od hodnot, které si jedinec osvojí, přijme za vlastní a nevnímá je jako 

utlačující sílu, která by formovala jeho jednání, jsou normy vnější požadavky, které jsou na 

jedince kladeny a společensky vyžadovány (srov. Bryknarová 2011, str. 13). 



 

13 
 

1.5.1 Hodnoty dobrovolnictví 

Dobrovolníci nejenže mají svou hodnotu z hlediska ekonomického a činnosti, 

kterou vykonávají, ale jsou také nositeli hodnot důležitých pro samotný výkon dobrovolné 

činnosti. 

Podle Friče a Pospíšilové (2010) však nelze hodnoty považovat za přímý podnět ke 

konkrétnímu chování, jsou to pouze standardy k poměřování věcí, jenž určují co je pro nás 

více, či méně žádoucí, dobré nebo špatné a jestli je proto správné o jejich dosažení 

usilovat, anebo ne. Konečné rozhodnutí, zdali např. prosociální hodnoty budou spouštěčem 

našeho skutečného chování, nebo ne závisí na mnoha dalších faktorech (Frič, Pospíšilová 

2010, str. 32, 33) 

V následujících dvou kapitolách se zaměřím na dva typy hodnot dobrovolnictví, jak 

je vidí Frič a Pospíšilová (2010). Kolektivní hodnoty dobrovolnictví zkoumají hodnoty 

dobrovolnických (sociálních) institucí. Jsou to tedy hodnoty systému dobrovolnictví 

Individuální hodnoty dobrovolnictví se naopak zaměřují na osobu dobrovolníka a 

hodnoty, které jsou rysem dobrovolnické participace. 

Autoři tyto dva typy dobrovolnických hodnot uvádí na pozadí proměny tradiční a 

moderní společnosti v právě nastupující „novou společnost“ (Hustinx, Lammertyn in Frič, 

Pospíšilová 2010). V nové společnosti neexistuje jedna sada uznávaných hodnot a norem, 

které by řídily lidský život (Frič, Pospíšilová 2010, str. 27). Lidské životy nejsou vedeny 

sdílenými hodnotami a sociální kontrolou, lidé se nyní chovají reflexivně a svoji životní a 

pracovní dráhu si konstruují z podstatné části sami (Frič, Pospíšilová 2010, str. 27). 

Ingelhart (2003) tvrdí, že ve vyspělých postindustriálních společnostech vzniká tzv. 

společnost vědění, kde je kladen důraz na sdílení informací, diskuzi a vývoj nového vědění 

skrze vzájemnou interakci. To vede spolu s důrazem na hodnoty individuálního 

sebevyjádření k mezigenerační změně a vyšší míře občanské participace a dobrovolnictví. 

Ta má však svou specifickou podobu. Příslušníci mladé generace jsou méně často členy 

většiny typů OOS6, ale převyšují starší generaci v míře dobrovolnictví (srov. Ingelhart 

2003 in Frič, Pospíšilová 2010). 

                                                 
6 Organizace občanské společnosti 
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Autoři tedy rozlišují dva vzorce dobrovolnictví, k nimž se pak vážou dané hodnoty. 

 

Kolektivní vzorec dobrovolnictví 

Váže se ke konkrétní organizaci a dobrovolník pro ni pracuje téměř automaticky. 

Pracuje pro ni, protože to tak dělal vždy a nezabývá se detailně důvody, kde a proč by měl 

ještě dobrovolně pracovat. Volba dobrovolných aktivit je tedy předem daná a uzavřená 

(Frič, Pospíšilová 2010). 

 

Individuální (reflexivní) vzorec dobrovolnictví 

„Nový dobrovolník“ před sebou vidí širokou škálu dobrovolných aktivit, kterým by 

se mohl věnovat a rozhoduje se pro jednu z nich. Jeho volba je však málo trvalá a 

dobrovolník má tendenci různé práce střídat. Reflexivní dobrovolnictví je dobrovolnictvím 

„a la carte“, kde si dobrovolníci svoji práci vybírají jako z jídelního lístku, podle toho, na 

co mají chuť (Frič, Pospíšilová 2010, str. 27). 

1.5.1.1 Individuální hodnoty dobrovolnictví 

John Wilson ve své publikaci Volunteering (2000) uvedl, že vztah mezi hodnotami 

a dobrovolnictvím je slabý a nekonzistentní, tedy že vliv náboženských a občanských 

hodnot na variabilitu míry dobrovolnické aktivity je nejasný a nedá se jednoznačně 

prokázat (Frič, Pospíšilová 2010, str. 32). Jiní autoři však vyznávají takový názor, že za 

změnou vzorce dobrovolnictví7 stojí změna hodnot ve prospěch individualismu (Hustinx, 

Lammertyn in Frič, Pospíšilová 2010, str. 32). Dekker a Halmann považují individualizaci 

za nejvýznamnější hodnotovou proměnu ovlivňující dobrovolnictví (in Frič, Pospíšilová 

2010, str. 32). Je to spojeno s novým typem dobrovolníka, který nepracuje dlouhodobě pro 

jednu konkrétní organizaci a je pro něj podstatné to, jakou práci vykonává. Z hlediska tří 

perspektiv zkoumání dobrovolnictví se můžeme snažit odpovědět na otázku jaké 

„prosociální“ hodnoty jsou považovány za atributy dobrovolnické participace, nicméně 

tyto názory se právě z hlediska daných perspektiv různí (Frič, Pospíšilová 2010). 

                                                 
7 Vzorce dobrovolnictví - Pomocí pojmu vzorec dobrovolnictví se autoři snaží vyjádřit komplexnost fenoménu 
dobrovolnictví, jenž není chaotickým shlukem nepřeberného množství různých aktivit, ale obsahuje jistou 
logiku, kterou se řídí dobrovolnické praktiky v určité zemi či regionu (Frič, Pospíšilová 2010, str. 26). 
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Nezisková perspektiva považuje dobrovolnictví za nezištný dar, resp. ušlechtilý akt 

dobročinnosti, zdůrazňuje hodnoty altruismu, humanismu, lásky k bližnímu, soucitu 

s trpícími a potřebnými, přičemž hodnoty altruismu a péče o druhé mohou být jak 

náboženské, tak sekularizované. 

Perspektiva občanské společnosti chápe hodnoty občanské participace jako 

občanské ctnosti a obrací naši pozornost hlavně na hodnoty občanské zodpovědnosti a 

povinnosti vůči komunitě (vzájemná pomoc, solidarita, reciprocita, spravedlnost aj.) 

Volnočasová perspektiva vnímá dobrovolnictví jako příjemné trávení volného času 

popřípadě seriózní volnočasovou aktivitu, akcentuje hodnoty seberealizace, kreativity, 

zábavy, relaxace aj. 

1.5.1.2 Kolektivní hodnoty dobrovolnictví 

Jak již bylo řečeno, dochází podle mnoha autorů na poli dobrovolnictví 

k individualizaci. Neprojevuje se pouze v chování dobrovolníků, ale profiluje se také v 

kolektivní dimenzi dobrovolnictví (Frič, Pospíšilová 2010). Tomuto trendu se musely 

vyrovnat OOS8, tím že hledají nové cesty k udržení a získání dobrovolníků – vytváří nové 

možnosti a příležitosti dobrovolné činnosti. Reakce OOS na individualizaci dobrovolníků 

se řídí určitými pravidly (normami tradicemi, převzatými vzory), možnostmi danými nejen 

materiálními podmínkami ale i převládajícími hodnotami (ideály dobra nebo lepší 

společnosti), které jsou s dobrovolnickými aktivitami v dané zemi spojovány (Frič, 

Pospíšilová 2010, str. 36). Kolektivní dimenze dobrovolnictví tak dobrovolnické aktivity 

rozvíjí, ale zároveň jim vštěpuje kolektivní hodnotovou pečeť doby (Frič, Pospíšilová 2010, 

str. 36). 

Na kolektivní hodnoty dobrovolnictví (tj. sociální instituce) se dá nahlížet ze tří 

perspektiv zkoumání dobrovolnictví. 

Nezisková perspektiva spojuje dobrovolnictví hodnotami, které mají výrazné 

ekonomické a veřejně-politické konotace (práce, management, lidské zdroje, poskytování 

veřejných služeb a řešení problémů cílových skupin aj.) 

                                                 
8 Organizace občanské společnosti 
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Perspektiva občanské společnosti hledá v dobrovolnictví hodnoty demokracie, 

ideologie, participace, legitimity, rozhodování veřejných institucí, spolupráce, sociálního 

kapitálu aj. 

Volnočasová perspektiva se zabývá hodnotami, jako je sport, kultura, přátelství, 

rekreace, vztah k přírodě, socializace mládeže aj.  

(Frič, Pospíšilová 2010) 

Celkově lze ale říci, že spíše než nástup hodnot jedné z uvedených perspektiv se jako 

modernizační důsledek jeví prohlubování významů dobrovolnictví ve společnosti. Vědci, 

politici, obyvatelstvo jim připisuje významnější roli plnohodnotné alternativy v řešení 

sociálních problémů. To znamená, že se na něj nedívá jako na milosrdného samaritána, 

který zachraňuje neschopnost státu, ale jako na svébytný sektor, který nemůže být ničím 

nahrazen. (Frič, Pospíšilová 2010). 

2. Dobrovolnictví 

Dobrovolnictví je velmi aktuální celospolečenský fenomén, který se dotýká mnoha 

lidí a to ať z pozice dobrovolníků samotných, nebo těch, na něž je dobrovolná činnost 

zacílena. Rok 2011, byl Evropskou unií vyhlášen jako Evropský rok dobrovolných činností 

na podporu aktivního občanství9. Znamená to tedy, že dobrovolnictví se stává důležitou 

součástí světové politiky, kterou se Evropské země rozhodly podporovat (Bělohlávková 

2010). Uvědomují si, že dobrovolníci vykonávají různorodou škálu činnosti, kde vlády 

evropských zemí „pokulhávají“ nebo na ně vůbec „nestačí“. 

Proč se však jednotlivec stává dobrovolníkem? Jaké faktory ovlivňují jeho 

rozhodnutí stát se dobrovolníkem? Jedním z možných faktorů je socializace v dětství, která 

je stěžejním tématem mé práce. K tomu abych si mohla na tyto otázky odpovědět, je třeba 

si definovat pojem dobrovolnictví a zaměřit se na jeho specifika. 

                                                 
9 Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011, Ministerstvo vnitra České 
republiky [online], 6. 1. 2011. 
Dostupné z:  
http://www.mvcr.cz/clanek/evropsky-rok-dobrovolnych-cinnosti-na-podporu-aktivniho-obcanstvi-2011.aspx 
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2.1 Definice a vymezení pojmu dobrovolnictví 

Definic vymezujících dobrovolnou činnost je mnoho, stejně jako oblastí, kde 

dobrovolníci působí. Já se však předně zaměřím na definici Johna Wilsona (2000), podle 

kterého je dobrovolnictví jakákoliv aktivita, při které je čas věnován bez nároku na odměnu 

ve prospěch jiné osoby, skupiny osob nebo záležitosti (Wilson 2000, str. 215). 

Tošner a Sozanská (2002) se zase věnují osobě dobrovolníka:  

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, 

svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti (cit. Tošner, 

Sozanská 2002, str. 35). 

Vymezení dobrovolnické činnosti také udává Český statistický úřad, je to „práce 

bez peněžní odměny nebo pracovních závazků, poskytnutá osobám žijícím mimo 

dobrovolníkovu vlastní domácnost (ČSÚ). Dobrovolnictví je zakotveno v zákonu o 

dobrovolnické službě 198/2002 sbírky10.  

Dobročinnost neboli lidumilnost je jedna z občanských ctností, která má své kořeny 

v křesťanské a ještě hlouběji v židovské morálce. Dobročinnost se rozděluje na dárcovství 

a dobrovolnictví. Dárcovství je pojem týkající se peněžitých či nepeněžitých darů jenž jsou 

vybírány pro určitý dobročinný účel (Tošner, Sozanská 2002). 

 

Dobrovolnictví je předmětem rozsáhlé odborné literatury ve studiích neziskového 

sektoru a občanské společnosti, kde je studováno především jako činnost charakteristická 

pro neziskový sektor (Pospíšilová 2010). Literatura varuje před používáním spojení 

dobrovolná práce. Jelikož pojem práce má blízkou souvislost s činností vedoucí k výdělku 

a s nimi odpovídající daňové a pojistné aspekty. Dle občanského zákoníku je dobré se držet 

termínu dobrovolná služba či dobrovolná činnost (Tošner, Sozanská 2002, str. 37). 

                                                 
10 Zákon o dobrovolnické službě 198/2002 sbírky, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy [online]. 20. 
6. 2011. 
Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/file/16274 
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2.2 Typy a rozdělení dobrovolné činnosti 

Dobrovolnictví se také dělí do mnoha typů a můžeme se na něj dívat z různých úhlů 

pohledu. Vzhledem ke své práci a bližší specifikaci vzorku se zastavím nad hlediskem 

časového vymezení, vzájemně a veřejně prospěšnému dobrovolnictví, formálnímu a 

neformálnímu dobrovolnictví. Pozastavila jsem se také nad otázkou cest vedoucích 

k dobrovolnictví, tedy jakým způsobem se do organizace lidé dostali. Literatura rozlišuje 

osobní a neosobní cesty. 

2.2.1 Veřejně a vzájemně prospěšné dobrovolnictví 

Na veřejně prospěšném dobrovolnictví staví neziskové organizace a organizují je 

dobrovolnická centra, nejedná se tedy o občanskou výpomoc, která se zaměřuje na rodinu, 

příbuzenstvo či sousedy. Dobrovolnictví vzájemně prospěšné probíhá v rámci komunity 

vytvořené v obci, okolo fary či sportovního klubu. Tyto druhy se mohou v praxi mísit. John 

Wilson (Wilson, Janoski 1995) rozlišuje veřejně orientované dobrovolnictví, to u Tošnera a 

Sozanské (2002) přibližně odpovídá veřejně prospěšnému dobrovolnictví a dobrovolnictví 

orientované na členy, u Tošnera a Sozanské (2002) přibližně odpovídá dobrovolnictví 

vzájemně prospěšnému. K uplatnění veřejně prospěšného dobrovolnictví dochází většinou 

v nestátních neziskových organizacích, které získávají dobrovolníky z řad veřejnosti. 

Dobrovolné sdružení orientované na členy tedy znamená, že členové organizace 

jsou výrobci i konzumenti výrobků nebo výsledků sdružení. Nepotřebují „těšit“ nikoho 

jiného než sebe. Je založeno na výpočtu nákladů a výnosů. Uspokojuje určitou 

socioekonomickou skupinu a členství je prospěšné pro organizaci a členy. Naopak veřejně 

orientovaná dobrovolná organizace, vytváří služby či produkty pro nečleny organizace. Je 

částečně závislá na zdrojích, a jde spíše o vyjádření socializace jednotlivce a stupně 

sociální integrace (Wilson, Janoski 1995). 

2.2.2 Hledisko časového vymezení 

Z hlediska časového vymezení se dobrovolnictví rozlišuje na dlouhodobou 

dobrovolnou činnost či dobrovolnou službu.  

Dlouhodobá dobrovolná činnost – je poskytována opakovaně pravidelně. Jedná se o 

častou formu dobrovolného závazku, který je splnitelný pro dobrovolníka a užitečný svojí 

pravidelností pro organizaci. 
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Dobrovolná služba – je to dobrovolný závazek dlouhodobě, na dobu několika 

měsíců i let, se věnovat dobrovolné práci, obvykle mimo svou zemi. 

Vymezuje se ještě dobrovolné zapojení při jednorázových akcích, tomu se ve 

výzkumu věnovat nebudu, jelikož z hlediska kvalitativního výzkumu mi půjde o co 

nejhomogennější vzorek (Tošner, Sozanská 2002). 

2.2.3 Cesty k dobrovolnictví 

Otázka cest k dobrovolnictví spočívá v tom, jakým způsobem se k dané dobrovolné 

činnosti, v níž jsou aktivní, dobrovolníci dostali nebo se o ní dozvěděli. 

„Cesty k dobrovolnictví“ tedy rozlišujeme na: 

a) osobní – dozvěděli se o dobrovolné činnosti v interakci s druhým člověkem, 

stalo se tak v rámci sociálního prostředí, v němž se normálně pohybují (přátelé, rodina, 

práce) – má blíže ke kolektivnímu11 vzorci dobrovolnictví 

b) neosobní – zdroje jen jsou svou povahou přístupné komukoliv, jsou podmíněné 

gramotností a přístupem k internetu - charakteristická pro individualizované 12 

dobrovolnictví. 

Největší podíl jako informační zdroj má rodina a přátelé, dále dobrovolná 

organizace, jímž je osoba členem, pak práce či kolegové a dále jsou to média. (Frič, 

Pospíšilová, 2010) 

2.2.4 Formální dobrovolnictví 

Je zaštítěné organizací nebo institucí a jeho podobu upravuje  nějaký druh smlouvy. 

Je to tedy dobrovolnictví pro dobrovolnou neziskovou organizaci nebo prostřednictvím 

organizace (srov. Frič, Pospíšilová, 2010, str. 76). Je tedy mnohem jasněji vymezeno než 

dobrovolnictví neformální a většinou je také míněno, když se mluví o dobrovolnictví 

obecně. Tomuto typu dobrovolnické činnosti se V ČR věnuje 30% občanů od 15 let. (Frič, 

Pospíšilová, 2010). 

                                                 
11 Kolektivní vzorec dobrovolnictví viz kapitola Hodnoty dobrovolnictví. 
12 Individualizované dobrovolnictví viz kapitola Hodnoty dobrovolnictví 
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2.2.5 Neformální dobrovolnictví 

Je to jakákoliv pomoc, poskytnuta z vlastní dobré vůle a bez žádné mzdy. Nepočítá 

se sem pomoc vlastní rodině. Velký význam mělo za socialismu, jelikož byly málo 

rozvinuty služby13. Neformální dobrovolnictví je v ČR převážně součástí vztahů vzájemné 

závislosti na komunitní úrovni. Dominují zde aktivity sousedské výpomoci. (srov. Frič, 

Pospíšilová, 2010, str. 74) 

Pavol Frič ve své publikaci dárcovství a dobrovolnictví (2001) uvádí tabulku, kde 

srovnává formální a neformální model dobrovolnictví. 

 

Formální model dobrovolnictví Neformální model dobrovolnictví 

Aktivní strategie pro získávání 

dobrovolníků 

Pasivní strategie pro získávání 

dobrovolníků 

Prověření dobrovolníka (výpis 

z trestního rejstříku, písemné 

reference, CV) 

Osobní kontakt a osobní doporučení 

(face-to-face) 

Formalizované vztahy Důvěra, intuice, zkušenost 

Explicitně deklarované hodnoty a 

cíle (kodexy) 

Slušnost 

Pravidelný, plánovaný kontakt Spontánní, nahodilý kontakt 

Příprava na dobrovolnou činnost, 

supervize, evaluace 

Bez systematické přípravy, bez 

supervize, bez evaluace 

Symboly (průkazy dobrovolníka, 

formální ocenění) 

Bez vnějších symbolů 

Písemná smlouva Osobní smlouva 

(Zdroj: Frič 2001, str. 115) 

 

Můj výzkum je zaměřen na formální dobrovolnictví, kde je dobrovolná činnost 

vykonávaná pro organizaci nebo prostřednictvím organizace (Pospíšilová 2010). Je to 

                                                 
13 srov. Dobrovolnictví – co to je?, Mladí Info [online]. 3. 9. 2011 [srov. 13. 6. 2012] 
   Dostupné z: 
    http://www.mladiinfo.cz/2011/09/03/dobrovolnictvi-co-to-je/ 
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zejména proto, že okruh dobrovolné činnosti je v organizaci pevně vymezen což mi 

umožňuje blíže specifikovat výzkumný vzorek. 

2.3 Oblasti dobrovolnictví 

Podle Tošnera a Sozanské (2002) se s dobrovolníky nejčastěji setkáme v nestátních 

neziskových organizacích (dále NNO). NNO jsou základní organizační formy, jejichž 

prvotním cílem není zisk, ale poslání a cíl jejich činnosti. 

Dobrovolníci se tedy zapojují do činnosti v oblastech: 

Ochrany životního prostředí 

Humanitárních a v organizacích na ochranu lidských práv 

Sociální a zdravotní oblasti 

Kulturní oblasti 

Sportovních a vzdělávací činnosti 

Zahraniční dobrovolné službě 

(Tošner, Sozanská 2002) 

 

Pospíšilová a Frič vychází z mezinárodní kategorizace ICNPO414. Rozdělují oblasti 

formální dobrovolné činnosti do 4 kategorií – viz tabulka. Staré OOS15, vznikaly již za 

první republiky a za vlády komunismu, nové OOS byly zakládány na sklonku komunismu 

ale zejména po roce 1999. Staré OOS se zajímají o oblast sportu, kultury a rekreace. Nové 

jsou dominantní v oblastech welfare služeb, lidských práv a životního prostředí. Nové 

OOS se od starých odlišují v tom, že od státu získávají finanční podporu výlučně 

grantovou formou, jsou aktivní v oblasti občanské participace. Staré OOS se nezúčastní 

diskursu ohledně role OOS ve společnosti, mají spíše vzájemně prospěšný charakter (Frič, 

Pospíšilová 2010). 

                                                 
14 ICNPO - International Classification of Nonprofit Organizations (mezinárodní klasifikace neziskových 
organizací) 
15 Organizace občanské společnosti 
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 Sledovaný zájem: Sledovaný zájem: 

Zaměřená : Vzájemně prospěšný  Obecně prospěšný 

Servisní 1. Staré zájmové (servisní) 

Vzájemně prospěšné 

- sport 

- rekreace 

- komunitní rozvoj 

- zájmové spolky 

1. Nové servisní 

 

Obecně prospěšné 

- sociální a zdravotní péče 

- vzdělávání 

- humanitární pomoc, 

charita 

Advokační 3. Staré advokační  

Vzájemně prospěšné 

- odbory 

-zaměstnanecké svazy 

- profesní organizace 

(komory) 

4. Nové advokační 

Obecně prospěšné 

-ochrana životního prostředí 

a práv zvířat, 

- ochrana lidských práv  

- ochrana občanských práv 

(prýva spotřebitelů, minorit) 

(Zdroj: Frič, 1998 in Frič, Pospíšilová 2010) 

 

Ve své práci jsem se zaměřila na kategorii servisní – obecně prospěšnou, tedy na 

oblast sociální a zdravotní péče, vzdělávání, humanitární péče a charity. Jednala jsem tak 

jednak z osobního zájmu, ale hlavním důvodem byla větší homogennost vzorku. 
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 Praktická část 

1. Metodologie 

1.1 Cíle výzkumu 

Cílem mého výzkumu je zjistit, které socializační činitele působící v dětství, 

považují dobrovolníci za ty, kteří přispěli k jejich rozhodnutí být dobrovolníkem a podílet 

se tak dlouhodobě a pravidelně na formální dobrovolnické činnosti v NNO16. Dále jaké 

hodnoty, normy a vzorce chování jim tito socializační činitelé předali. 

1.2 Výzkumné otázky 

Výzkum jsem postavila na dvou výzkumných otázkách, které na sebe navazují. 

 

1) Které socializační činitele působící v dětství, vnímá dobrovolník – člen NNO, který se 

dobrovolné činnosti věnuje dlouhodobě a pravidelně, jako stěžejní pro jeho/její 

rozhodnutí být dobrovolníkem? 

 

2) Jaké normy, hodnoty a vzorce chování tito socializační činitelé působící v dětství, 

dobrovolníkovi předali, tedy co mělo z jeho/jejího pohledu význam na rozhodnutí být 

dobrovolníkem?  

 

                                                 
16 Nestátní nezisková organizace 
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1.3 Výzkumná strategie 

Z metodologického hlediska může být výzkum proveden kvalitativní či 

kvantitativní metodou. Z povahy mého výzkumu, jehož cílem je hloubkově porozumět 

tomu, jak sami dobrovolníci vnímají, chápou, prožívají a utváří určitou sociální realitu, 

která může být tím mobilizujícím činitelem na cestě k dobrovolnictví, byl výzkum veden 

dle kvalitativní strategie. Nepůjde o vytváření statistických dat, ani kvantifikování 

poznatků ale o hledání komplexního obrazu daných jevů založených na hlubokých datech 

(Švaříček, Šeďová 2007 str. 16, 17). 

1.4 Technika sběru dat 

Ve výzkumu jsem využila metody biografického rozhovoru. Je to specifický typ 

kvalitativního výzkumu, jenž využívá příběhy jedince a jiné osobní matriály k pochopení 

jeho života v rámci jeho sociálního kontextu (Roberts 2002 in Jessica Breen 2009). 

Smyslem biografického výzkumu v jeho různých podobách je podle Robertse (2002) shromažďovat a 

interpretovat životy druhých jako součást lidského porozumění. Vyzdvihuje důležitost osobní 

zkušenosti v rámci historického a sociálního kontextu. To, co je třeba v rámci příběhů 

zachytit, je zprostředkováno osobním hlasem a širšími kulturními imperativy (Goodson a 

Sikes 2001). 

Důležitým znakem biografického výzkumu je jeho orientace na respondenta a 

vychází z jeho pohledu. 

Biografický výzkum také zjišťuje, že odlišné části lidského života jsou provázány. 

Ke sběru dat se používají různé metody jako rozhovory, skupinová práce, deníky, žurnály, 

jiná autobiografická psaní a dokumenty. Tyto metody mohou být kombinovány. (Jessica 

Breen, 2009) 

Na začátku rozhovoru jsem tedy respondentovi položila otázku a nechala jej 

vyprávět, do vyprávění jsem se snažila nezasahovat. Ne vždy to však bylo možné, neboť 

každý respondent je jiný a někteří chtěli, abych jim pokládala otázky, neboť pro ně 

vyprávění nebylo příjemné, či přirozené. Tomu jsem se však snažila vyhnout tím, že jsem 

počáteční otázku pečlivě vysvětlila a nechala respondentovi čas na promyšlení. Prvně jsem 

se ptala na obecné otázky ohledně jeho dobrovolnické činnosti, kde byl a je aktivní, kdo 

nebo co ho přivedlo k první dobrovolné participaci, jak sám sebe vidí, neboli kdo je. 
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 Další otázka byla směřována na jedincovo dětství, tedy na to, aby si vzpomněl a 

vyprávěl o těch událostech, zážitcích či osobách, které významně ovlivnily to, jakým je 

nyní. 

 

V případě že respondent tápal, naváděla jsem ho připravenými otázkami. 

− jaké to bylo vyrůstat u vás doma 

− jaký jsi měl/a vztah se svými rodiči/sourozenci 

− čím se rodiče živili 

− popiš mi prosím, jaké měla matka a otec emocionální a charakterové vlastnosti?  

− popiš mi nejsilnější zážitek ze školy 

− co jsi jako dítě dělal/a ve volném čase 

 

Po těchto otázkách jsem se doptávala na věci, které mi připadaly důležité. Nebo 

jsem se vracela k událostem, které jsem nepochopila. Primárně jsem se ho snažila 

nepřerušovat a případné otázky jsem si nechala nakonec. 

Na závěr jsem se respondenta zeptala, zda by dokázal říct co, nebo kdo ho 

k dobrovolné činnosti dovedl a charakterizovat co mu předal. Většina respondentů byla 

schopna na základě již proběhnutého biografického vyprávění pojmenovat daný činitel, 

který jej k dobrovolné činnosti přivedl, ne všichni však dokázali charakterizovat to, co mu 

činitel v rámci socializace v dětství předal. Respondentem pojmenovaný činitel se ve 

většině případů shodoval s daty v biografickém rozhovoru. 

1.5 Výběr vzorku 

Pro výzkum jsem si zvolila účelový vzorek (Silverman 2005) jedinců, kteří se na 

určité dobrovolné činnosti podílí dlouhodobě a pravidelně. Svou činnost provádí skrze 

nestátní neziskovou organizaci a jsou jejími členy. Jedná se tedy o formální dobrovolníky. 

Původním záměrem bylo zaměřit se na dobrovolníky bez rozdílu toho, zda působí v 

servisní či advokačních organizacích 17.  

                                                 
17 typologie neziskových organizací v ČR, na základě kategorií ICNPO ,tabulka Frič 1998 in Frič, 
Pospíšilová 2011, str. 91 



 

26 
 

Vzhledem k mému osobnímu zájmu a větší homogennosti vzorku jsem se zaměřila 

na dobrovolníky provozující svou činnost skrze servisní – obecně prospěšné organizace, 

tedy na oblast sociální a zdravotní péče, vzdělávání, humanitární péče a charity. 

Respondenty jsem se snažila získat formou oslovení dané organizace s prosbou o 

rozhovor či kontakt na dobrovolníka působícího u nich v organizaci. Poslala jsem jim 

průvodní dopis, ve kterém jsem popsala cíle a metody mého výzkumu. Tato cesta se 

neosvědčila, proto jsem oslovila své kamarády na Vyšší odborné škole JABOK a poprosila 

je o kontakty na jedince, kteří by vyhovovali parametrům mého výzkumu. Kontaktů jsem 

dostala mnoho a překvapila mě také velká návratnost odpovědí na mou prosbu o pomoc 

s výzkumem. Ozvalo se mi mnoho dobrovolníků, nicméně těch, kteří splňovali požadavky, 

bylo málo. Další respondenty jsem získávala formou sněhové koule (nabalováním), kdy 

mě respondenti, se kterými jsem dělala rozhovory vedli k dalším dobrovolníkům, kteří 

splňovali dané parametry (Silverman 2005). K výzkumu jsem mimo jiné přizvala své 

přátele, o kterých jsem věděla, že dané parametry splňují. 

Celkem jsem provedla deset rozhovorů s deseti respondenty. Pro přehlednost jsem 

je zaznamenala do tabulky (viz níže). U každého respondenta uvádím jeho smyšlené 

jméno, věk, dobu působení v neziskové organizaci, neziskovou organizaci a stručný popis 

dobrovolné činnosti, které se věnují. 

 

Dobrovolníci působí v těchto organizacích: 

Salesiánské středisko mládeže v Zlíně 

Dům Ignánce Stuchlého ve Fryštáku 

Skautské středisko ve Zlíně 

Sarkander o. s. 

Jedličkův ústav 

SAOP - Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených 

META – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 

Člověk v tísni 
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Jméno V k 
Doba p sobení 

v NNO  
NNO Stru ný popis dobrovolné innosti 

Ji í 27 11 let 
Salesiánské st edisko, 

Cagliero, SADBA 

Nízkoprahový klub pro d ti a 

mládež, nealko diskotéky 

Daniel 23 8 let Skautské st edisko Vedoucí skaut  

Hana 19 4 roky  Salesiánské st edisko 
Nízkoprahový klub mládeže, nealko 

diskotéky 

Tereza 24 9 let Skautské st edisko Vedoucí sv tlušek, vedoucí oddílu 

Petra 23 7 let 
D m Ignáce Stuchlého, 

Sarkander, EDS 

Zážitkové aktivity pro mládež, 

Vedoucí letních tábor  pro d ti, 

EDS – práce s mládeží 

David 33 15 let 
Sarkander, Salesiánské 

st edisko 

Vedoucí na táborech, sbírkové 

aktivity, nízkoprahový klub 

Martina 22 3 roky Jedli k v ústav Práce s postiženými lidmi 

B ta 26 8 let SAOP, META, EDS 
Práce s postiženými lidmi, 

dou ování cizinc  

Pavla 24 7 let 
Jedli k v ústav, lov k v 

tísni 

Práce s postiženými lidmi, 

dou ování Rom  

Magda 23 4 roky Salesiánské st edisko 
Nízkoprahový klub mládeže, nealko 

diskotéky 

 

1.6 Pr b h výzkumu 

Dle zvolených kritérií jsem v neziskových organizacích hledala dobrovolníky, kte í 

spl ují dané parametry a byli ochotni se podílet na výzkumu. S respondentem, který 

souhlasil s rozhovorem, jsem si smluvila sch zku. 

Sch zky se v tšinou odehrávaly v kavárnách, ajovnách i restauracích, n kdy pak 

u respondenta doma, nebo p ímo v neziskové organizaci.  
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Musím však podotknout, že restaurační zařízení jsou pro rozhovor velmi nevhodná, 

zejména kvůli zvukům, které vydává okolí, často pak při přepisu došlo k tomu, že záznam 

byl nesrozumitelný. 

Před rozhovorem jsem vždy respondenta seznámila se svým výzkumem. Požádala 

jsem ho o vyjádření k digitálnímu nahrávání rozhovoru, v žádném z případů jsem se 

nesetkala se zamítnutím nahrávání. Ubezpečila jsem ho o anonymitě, také o tom, že může 

kdykoli rozhovor přerušit. 

1.7 Analytické postupy 

Rozhovor s respondentem, zaznamenaný na diktafon, jsem doslovně přepsala (tzv. 

doslovná transkripce) společně s poznámkami získanými během rozhovoru. V přepisu jsem 

se snažila zachovat dialekt pomocí normální abecedy, aby jak říká Hendl (2002), při 

transformaci do spisovného jazyka nedošlo ke změně získaných dat (Hendl 2005, str. 208). 

Text jsem podrobila otevřenému kódování (Strauss, Corbinová 1999), bez předem 

stanovených kódů. Četla jsem ho však s ohledem na předem stanovené výzkumné otázky. 

Každý rozhovor jsem důkladně prozkoumala, označila jevy, které byly důležité vzhledem 

k mé výzkumné otázce, tedy na socializační činitele, kteří vedli jedince k rozhodnutí se pro 

dobrovolnou činnost. Tyto jevy jsem pak dle podobnosti sestavila do kategorií. Stanovené 

kategorie jsou abstraktnější, než jevy které zastupují. Kategorie jsem zpočátku 

pojmenovala podle sebe, či podle výpovědí respondentů, později díky rešerši literatury 

jsem jim přidělila odborný název (Strauss, Corbinová 1999). 

Z důležitých kategorií vznikla kostra analytického příběhu (Švařiček, Šeďova 2007 

in Pospíšilová 2010). Ten jsem postupně rozvíjela s ohledem na rozhovory a dávala je do 

spojitostí s odbornou nastudovanou literaturou.  

K analýze textu jsem využila program na analýzu kvalitativních dat ATLAS.ti., 

který podle Konopáska (1997) patří mezi nejuniversálnější a nejpropracovanější programy 

pro analýzu kvalitativního textu. Tento program mi umožnil rychle a přehledně se 

orientovat v textu, lehce přecházet mezi jednotlivými rozhovory, analyzovat je a vytvářet 

kódy. 
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1.8 Kvalita výzkumu 

Vzhledem k tomu, že strategie mého výzkumu byla kvalitativní, hleděla jsem v 

otázce kvality výzkumu na validitu, neboť výsledky takového výzkumu nemohou být 

standardizovány a při opětovném zkoumání, nebo v případě, že by výzkum prováděl někdo 

jiný, by závěry výzkumu mohly být odlišné. Termín spolehlivost by se však dle Rubina a 

Rubinové (2005 v Švaříček, Šeďová 2007) mohl nahradit termínem správnosti a pečlivosti. 

To znamená, že jsem se snažila být obezřetná při kladení otázek a důkladná při přepisu 

rozhovoru. Vícekrát jsem jednotlivé rozhovory analyzovala, abych si byla jistá, že jsem 

něco nepřehlédla. 

 Důvěryhodnost jsem se snažila zajistit důkladným výběrem výzkumného vzorku a 

jeho přesným popisem (Švaříček, Šeďová 2007). 

 Závěry byly podloženy přímou citací výroků účastníků. Výsledky práce jsem se 

snažila propojit s prostudovanou literaturou. 

1.9 Etika výzkumu 

Během výzkumu jsem se snažila držet čtyř pilířů etiky v sociálních vědách 

(Ezzedine, Heřmanský 2009/2010). Na začátku výzkumu jsem respondenta pravdivě 

informovala o cílech, účelu a průběhu výzkumu, o využití dat, které mi popřípadě 

poskytne. Respondent měl svobodu odmítnutí, to znamená, že kdykoli mohl výzkum 

opustit. Byl ujištěn o své anonymitě, o tom, že daná data nebudou bez jeho souhlasu šířena 

dále a také, že informace, které poskytne, nebudou nijak využita proti němu a ani 

poskytnuta nikomu třetímu, který by tak chtěl učinit. Při přepisu jsem z vlastní iniciativy 

nijak neměnila respondentovy výpovědi, a snažila se o co nejdůkladnější analýzu dat. Při 

přepisu jsem změnila respondentovo jméno z důvodu zachování anonymity (Ezzedine, 

Heřmanský 2009/2010). 
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2. Vyhodnocení výzkumu 

Dobrovolníci v biografických rozhovorech uváděli mnoho socializačních činitelů, 

kteří je v dětství formovali a ovlivnili. Mezi tyto patří především rodina, škola, vrstevníci, 

učitelé dále také prostředí, ve kterém dobrovolníci vyrůstali a víra. Přičemž právě rodina, 

škola a vrstevníci jsou z pohledu dobrovolníků ti socializační činitelé, kteří významně 

přispěli k jejich rozhodnutí být dobrovolníkem. Na základě toho jsem výzkum tematicky 

rozdělila na tři okruhy. Na závěr se věnuji otázce vzájemného působení jednotlivých 

činitelů. 

2.1 Rodina jako socializační činitel 

Respondenti dokumentují, že vyrůstali v rodině, kterou tvoří otec, matka a 

sourozenci. Stěžejní byla tedy nukleární rodina. Prarodiče byli zmiňování především ve 

spojitosti s předávanými hodnotami a jako vzory jednání a chování. Prostřednictvím rodiny 

vyrůstali v láskyplném prostředí, kde se jim rodiče, zvláště pak matky, hodně věnovaly. 

Rodiče, dle výpovědí, respondentům poskytovali citové bezpečí a představovali pro ně 

jistotu. Dobrovolníci udávali, že vztahy mezi členy nukleární rodiny byly dobré. Nacházeli 

zde prostor pro řešení svých problémů. Poukazují také na pěkný vzájemný vztah rodičů. 

2.1.1 Funkce rodiny 

2.1.1.1 Péče matky v dětství 

„… tak mamka má hroznou potřebu se o nás o dětska hrozně starat.“ [Daniel] 

 

Magda vzpomíná na aktivity a hry, které pro ně matka v dětství často tvořila. 

 

„A hrozně se nám věnovala. Že nám třeba vymýšlela nějaké hry, poklady, 

pokladovky a tak… jako na ulici nám dělala a já nevím, furt nějaké olympiády jsme hráli 

jako malí a furt nám něco vymýšlela nějaké aktivity, protože prostě byla doma s náma. 

Takže maminka se nám hodně věnovala.“ [Magda] 
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Maminka Martiny s dětmi také trávila hodně času. 

 

„Moje máma, tím že brácha se narodil tři roky po mně, tak byla na mateřský do 

mých šesti let věku, takže já jsem veškerý čas trávila s ní a přesně učila nás veškerým 

sportům. Četli jsme spolu knížky. Takže já sem vášnivej čtenář od šesti let jsem začala 

chodit do knihovny. Takže určitě se nám jakoby věnovali…“ [Martina] 

 

Pro Bětinu matku byla rodina stěžejní. 

 

„Hodně se věnuje rodině, protože jsem u ní nikdy neviděla jakoby nějaký zájmy 

třeba že by já nevím chodila do nějakého klubu háčkování, nebo cokoliv…“ [Běta] 

 

Magda říká, že se maminka pro ni a její sourozence obětovala. Její vlastní zájmy šly 

stranou.  To Magda považuje za matčin největší přínos na její vlastní cestě k 

dobrovolnictví. 

 

„… tak jako obětovala se, třeba pro nás, víš co, jakože prostě s náma byla furt 

doma a věnovala se nám hrozně moc. To taky jako mě asi ovlivnilo, nebo inspirovalo, že 

bych možná měla dělat… něco pro druhé. Vzdát se svých zájmů nebo koníčků, nebo 

kariéry… a dělat to.“  [Magda] 

 

David to uzavírá myšlenkou, že díky tomu, že rodiče mu vytvořili krásné dětství, 

má i on podvědomou potřebu vytvářet je hezké ostatním. 

 

„Ale vždycky se to pro nás snažili udělat hezký, jako vůbec, i přes ty všechny jejich 

problémy se snažili, abychom měli pěkné dětství, to jako možná taky si říkám, že mě 

ovlivnilo, že jsem se snažil podvědomě to pro ty ostatní dělat pěkný.“ [David] 
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2.1.1.2 Role otce 

Bětka uvádí, že otec kvůli svému zaměstnání nebýval často doma, a proto 

významnější roli ve výchově dětí zastávala matka. 

 

„No máma s náma byla doma, tátu jsme skoro neviděli  …někdy jsme ho volali i 

křestním jménem…protože jsme slyšeli, jak ho máma oslovuje křestním jménem, tak jsme 

mu tak taky říkali…si myslím, že mu to muselo být líto…“ [Běta] 

 

Martina dodává, že otec se dětem věnoval v aktivitách, které ho samotného 

zajímaly. Toto jednání vnímá u mužů jako normální. 

 

„Táta se nám vlastně věnoval jenom v tom, co ho samotnýho bavilo. Já myslím, že 

to je typický u chlapů.“ [Martina] 

 

Matka měla v rodině Terezy hlavní slovo. 

 

„Maminka je taková ta … která má asi hlavní slovo u nás…“ [Tereza] 

 

Nicméně dodává, že otec jí poskytoval podporu. 

 

„A taťka byl vždycky takový ten, co mě podporoval a říkal, neboj a to… nějak jako 

se to udělá to se, jako nějak zvládne.“ [Tereza] 

2.1.1.3 Jistota v rodičích 

Rodiče pro respondenty představovali jistotu. 

 

 „…a hlavně to že naši byli vždycky silní a neměnili se a jsou svoji furt a jako že 

jsou furt stejní, já v nich prostě měla tu jistotu…“ [Hana] 
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Tereza věděla, že když bude mít problémy, rodiče ji budou oporou a pomohou jí je 

vyřešit. 

„Jakože naši vždycky, s nama řešili všechno, co jsme potřebovali… určité věci 

neřešili, ale když jsme je potřebovali řešit, tak jako chtěli, tak je samozřejmě řeší (…) ale 

jako věděli jsme, že tam vždycky jsou…“ [Tereza] 

 

Pro Pavlu maminka představovala v raném dětství pocit bezpečí a přemýšlí, že 

pokud by tento pocit bezpečí a zázemí nebyl, není si jistá, nakolik by byla schopna svou 

nynější dobrovolnou činnost vykonávat. 

 

„… jako máma nás tam chodila živit, nosila nám jídlo, jakože to byl, pocti bezpečí. 

Jako říkám si, do jaký míry bych tohle dělala kdybych neměla doma to zázemí. Že jakobych  

se musela ujišťovat, že nejsem blázen, že to dělám…asi…“[Pavla] 

 

Davidovi dávali rodiče pocit důležitosti, což pak přenesl do své dobrovolné 

činnosti. 

 

„No a jakoby nám dávali naši pocit toho, že jsme důležitý, a to teď nevidím v tom 

smyslu jako hanlivým, ale že člověk si fakt připadal, že je tak jakoby středem pozornosti. 

No a pak si jakoby teď uvědomuju, že v těch mých dobrovolných věcech jsem těm 

lidem chtěl ukázat, že oni jsou důležití, že je to pro ně.“  [David] 

2.1.1.4 Rodinné vztahy 

Petra, které v dětství zemřela maminka a vychovávala ji teta s rodinou, uvádí, že i 

když není jejich biologická dcera, má s nimi dobré vztahy. Rodina je pro ni nejdůležitější 

věc v životě. 
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 „A hlavně já si myslím, že prostě nemůžu chtít potom, aby se třeba se mnou 

maminka bavila tak jako s mojí sestrou. Která prostě… je její dcera, jakože pokrevní a to 

jo… já třeba mám mnohem lepší vztah s taťkou. Já za ním přijdu a řeknu mu spoustu věcí 

než že bych to… ale to asi tak jako se to nějak vyvíjí a tak jako tak to jde. Ale jako fakt 

opravdu si myslím, že rodina to je to nejdůležitější a to nejlepší na světě co mě zatím jako 

mohlo potkat, no že jsem tam, kde jsem, že mám takové lidi, jaké mám, no…“ [Petra] 

 

Jiří vzpomíná na dětství, kdy ho vychovávali starší bratři. 

 

„Byl jsem nejmladší. Když jsem se narodil, tak bráchové byli už starší, takže mě 

vychovávali. Já si pamatuju, jak mě můj nestarší brácha chodíval uspat a povídal mi 

pohádky. Tak to bylo fajn. Když se zamyslím, nad tím jak to máme spolu dnes. Tak si 

myslím, že je to pochopitelné. Že k sobě teď máme takový vztah.“  [Jiří] 

 

Pavla zmiňuje dobrý vztah mezi rodiči. 

 

„ Jó mají dobrej vztah. Von je taky hodně citlivej (otec pozn. autora), sice to moc 

neumí, ale máma ho učí takový ty komunikaci, jakože máma je hodně kontaktní, jako to 

objímání, a myslím, že za těch 30 let, co jsou spolu, se fakt vypracoval…“[Pavla] 

 

Magda také říká, že její rodiče jsou stále zamilovaní. 

 

„Si myslím, že jsou prostě zamilovaní, včera měli oslavy 25 let spolu od svatby…  

tak… spolu furt za ruku chodí, víš, a tak…“ [Magda] 

2.1.2 Rodiče jako vzor 

Rodiče pro respondenty představovali vzor jejich budoucího jednání a chování. 

Zvláště se to projevilo v aktivním způsobu trávení volného času. Především absolvování 

společných dovolených. Dobrovolníci dokumentují, že rodiče také požadovali, aby děti 
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navštěvovaly různé mimoškolní aktivity, tedy aby volný čas netrávily pasivně. Vzorem 

v pomoci druhým byli pro respondenty nejen rodiče ale i prarodiče, zvláště babičky. 

Charakterové vlastnosti rodičů a od nich se odvíjející jejich jednání respondenty velmi 

ovlivnilo. Vyjadřovali názor, že danou charakterovou vlastnost po rodičích zdědili. 

2.1.2.1 Aktivní rodinný život jako vzor 

Respondenti udávají, že jejich rodiče s nimi často jezdili na dovolené. Někdy 

rodinné, jindy s partou přátel. Rodiče tak s dětmi aktivně trávili volný čas, důležité však 

bylo, že jej trávili společně jako rodina, nebo s přáteli. Respondenti vzpomínají, že zde 

nacházeli kamarády a dostávali se tak do širších sociálních sítí. 

 

 Hana si vzpomíná, že rodiče tyto „zájezdy“ iniciovali a byli velmi aktivní. 

 

„… a vždycky byly naši ti co to vedli, jako ti co to iniciovali, taková ta jistota jako 

když jsme někam jeli jako naši byli ti akční a já jsme prostě v tomhle prostředí vyrůstala a 

já mám prostě pro to předpoklad jakoby být proto akční, protože jsem v takto nastaveném 

prostředí vyrůstala (…). A přišlo mi normální, že když je víkend, tak se někam jede, že když 

je nějaké volno, tak se jede na chatu a na kola a vždycky tam bylo hrozně moc lidí a 

vždycky tam byla parta děcek…“ [Hana] 

 

Stejně tak rodiče Terezy. 

 

„Jakože naši nám hodně dávali. Že jsme jako jezdili, dost pryč, snažili se jako být 

s nama(…)naši byli vždycky takoví ti akčňáci, všude s nama jezdili…“[Tereza] 

 

Martina také vzpomíná na aktivní dětství. 
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„Jezdili jsme na různé výlety a bydlíme v Liberci přímo u přehrady, takže jsme celé 

léto společně plavali na přehradě, jezdili jsme na kole, protože se v Liberci hodně sportuje, 

anebo jsme chodili klasicky na návštěvu. Oni byli aktivní, neseděli jsme doma a čuměli do 

zdi…“[Martina] 

 

Pavla zmiňuje, že i přes nevelké finanční možnosti jejích rodičů, jezdili každý rok 

na dovolené na kolech. Vzpomíná, že jezdili, i když byly jako děti hodně malé. 

 

„Oni si právě oblíbili jako vejlety na kole (…) já si pamatuju že ségra byla ještě 

úplně malá a jezdila v takovým tom sedátku a já jsem takový to mini kolo a jezdili jsme 

všichni jako celá rodina. To jsme jezdili každej rok, jako docela dlouho pravidelně 

pamatuju si většinou jako v jižních čechách, tam je to takový rovný…“[Pavla] 

2.1.2.2 Aktivní trávení volného času dětí 

Vzor aktivního trávení volného času promítali rodiče i do organizace 

volnočasových aktivit svých dětí. Rodiče měli velký zájem, aby děti netrávily volný čas 

pasivně. 

 

„No a vždycky říkali „ježíš, ty už jsi zase u televize“? Prosím tě běž někam 

ven,…no pořád nás chtěli někam šoupat. No a chtěli, abychom si organizovali volný čas 

jinak než u televize, no a vím, že brácha s tím měl problémy, protože pořád seděl u televize 

a oni mu nadávali…no a já jsme vždycky nedutala a poslouchala a říkala si, že si musím 

najít zábavu.“ [Běta] 

 

„…To jako jo, to oni jako chtěli na kroužky, abychom trávili čas aktivně, že 

jo.“[Martina] 

 

Jako vzor také rodiče působili ve volbě volnočasových aktivit. Zvláště v těch 

organizacích, kde rodič dříve působil či působí (skauting). 
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„To že tatínek třeba dělal ve skautu, to bylo asi takové to jako, aj proč jsem do toho 

šla (…) No naši nás tam dali…automaticky jsme šly do skauta…“ [Tereza] 

 

“…protože jsem tam chodila dlouho a naši rodiče tam pracovali taky no a tak to z 

toho tak vyplynulo, že já budu taky v tom středisku a budu tam dělat jako dobrovolník.“ 

[Hana] 

2.1.2.3 Pomoc druhým jako vzor 

Rodiče, nebo jiní rodinní příslušníci, zvláště pak babičky, byli pro respondenty 

důležitým vzorem v tom, že u nich viděli častou pomoc druhým. Respondenti v tom také 

shledávali důvod, proč se stali dobrovolníky. 

  

„…protože jsem to viděla všude kolem, někdo dělal něco nezištně… babička 

pomáhala v celé ulici, když někdo něco potřeboval, tak pak někdo přišel s bolístkou a 

babička mu to zalepila a nic za to nechtěla a to prostě byla její služba tady na zemi…“ 

[Hana] 

 

„…že po mamince jakože mám takové to, že ona taky je taková prostě hrozně 

empatická nebo se prostě snaží nějak pomáhat nebo prostě dělat něco druhé… tak jako 

obětovat, třeba pro nás, víš, co jako že prostě s náma byla furt doma a věnovala se nám 

hrozně moc. To taky jako mě asi ovlivnilo, nebo inspirovalo, že bych možná měla dělat… 

něco pro druhé. Vzdát se svých zájmů nebo koníčků, nebo kariéry… [Magda] 

 

Martina vidí, jako důvod k tomu proč se rozhodla pomáhat to, že matka a babička 

pomáhaly, nebyly lhostejné vůči dění v jejich okolí a byly ve svém prostředí aktivní. 
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„ Jo, já myslím, že to trochu souvisí s mojí mámou a její mámou. Že ony sou takový 

hodně srdečný. A že kdykoli se někomu v okolí něco stalo a potřeboval pomoct tak věděl, že 

ony sou ochotný…. Ale my třeba v Jablonci jsme měli donedávna jednu bezdomovkyni, 

která byla jako strašně inteligentní ženská, která bydlela v jednom domě s mojí babičkou. 

Byli sousedky. A ona pak začala strašně pít a všechno. A byla to naše taková 

bezdomovecká kámoška. A vždycky když jsme jí v tom Jablonci jakoby potkali, tak máma 

řekla, pojď, já ti koupím ňáký jídlo. Koupila nákup za dvě stovky a dala jít to. Jo, takže 

jsem viděla v tý rodině hlavně u tý mámy a babičky, že když někdo něco potřeboval tak mu 

pomohli. Moje babička byla spíš zaměřená na tu rodinu, že když cokoliv kdokoliv, tak se 

prostě strhla. Moje máma měla přesně tu svoji bezdomovkyni, nebo když se někomu něco 

stalo, tak mohl přijít a máma mu pomohla něco řešit. Ale nikdo se vyloženě nevěnoval 

nějakému dobrovolnictví, to ne, ale myslím si, že jako ten základ tam je…“[Martina] 

 

Petra říká, že všichni její sourozenci chodili pomáhat do střediska, kde potom 

začala dobrovolně působit. 

 

„…jako my jsme vždycky, i jako moji sourozenci hodně tak jako pomáhají, i mladší 

sourozenci, tak tady občas pomáhali.“ A dodává, že rodiče je v tom podporovali, neboť 

“…věděli, že tady jsme jakoby na dobrém místě že jsou tady dobří lidi, že jsme v dobré 

společnosti.“[Petra] 

2.1.2.4 Charakterové vlastnosti rodičů sloužící jako vzor pro budoucí 
jednání 

Respondenti své rodinné příslušníky často charakterizují jako citlivé a empatické. 

Jiří také udává, že díky této matčině vlastnosti k ní lidé chodí na radu a svěřují se. 

 

„Je hrozně empatická, až moc. Když kolem jede sanitka, tak je jí třeba líto toho 

člověka, kterého vezou. Je citlivá. Úplně není vědecká. Je celkem chytrá, ale někdy… má 

trochu dlouhé vedení. V tom jsem asi po ní. Jasný úsudek má taťka, mamka ten život vidí 

spíš srdcem. Často se na ní obrací lidi se svými problémy…“[Jiří] 
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I Pavla vyzdvihuje matčinu empatii a schopnost naslouchat. 

 

„Je empatická, ona umí zase jako hrozně dobře naslouchat, v tomhletom ji teďka 

dokážu hodně ocenit, že je fakt schopná to ocenit nějak se do toho položit a opravdu je to 

autentický uplně. Že to nemá, jako že by koukala do stropu a říkala mi nějaký rady, že fakt 

je to příjemný, občas je taková, že s ní emoce hodně zmítaj.“ [Pavla] 

 

Hana vnímá empatii svých rodičů jako jejich morální přesah. 

 

„…jakože nějaká empatie… jsou hodně takoví a vždycky mě hrozně bavilo 

poslouchat, když se baví, jako co bylo a co nebylo vhodné třeba, když někdo řekl nebo 

mamka prostě… já jakoby teďka už ve svém věku vnímám, když je nějaká nevhodná situace 

mezi lidma a jak z toho umí mamka bravurně vybruslit a zachránit to a že na to oba mají. 

Taťka zase svým chlapským způsobem. V tom je pro mě ten jejich morální přesah…“ 

[Hana] 

2.1.2.5 Předávání vzorů způsobem výchovy 

Dle výpovědí respondentů, byla rodičovská výchova spíše autoritativní. Pravidla a 

hranice byly v rámci výchovy jasně stanoveny. Uvádí však, že v rámci těchto hranic měli 

velký prostor, ve kterém se mohli pohybovat. Pociťovali osobní svobodu. Tento model je 

například patrný ve faktu, že rodiče sice požadovali, aby dítě navštěvovalo nějaké kroužky, 

nicméně to jaký kroužek si vyberou, bylo na nich. 

 

Hana cítila, že rodiče jí nic nepodbízí a nevnucují. Vzor chování viděla v jejich 

přirozenosti. 

 

„…a že se o nás až nějak ani nestarali jako prostě… jó tak se spal, aspoň se naučíš, 

jak to pálí …jakože i takhle bych chtěla vést své děti k takovému vzoru… jako chtěla bych 

být vzorem, který jakoby nic nepodbízí, není takový, jakože něco vnucuje, který tak jakoby 

tou přirozeností je tím vzorem…“[Hana] 
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Stejně tak Pavla cítila v dětství svobodu, kterou jim rodiče poskytli, nicméně i ta 

byla ohraničena určitými pravidly. 

 

„…No já myslím… tam vidím tu velkou obrovskou benevolenci, že nás tam, no my 

jsme měli to velké území zahrad ještě od těch sousedek takhle jsme měli propojený dvě tři 

zahrady a to bylo pro ty děti hrozně dobrý, no to bylo pro nás děti jako ten pocit svobody, 

že to bylo příjemný, že tam bylo takový to, že jsme nesměli na silnici, ale to já jsem jako 

nevnímala, vnímala jsem takovou tu svobodu, že jsme dělali, co jsme 

potřebovali…“[Pavla] 

  

„…tak jako já u ní obdivuju, že se k nám chovala tak jak se k nám chovala, že nám 

dala nějaký prostor a osobní svobodu a zároveň nám vštěpovala nějaký pravidla hry.“ 

[David] 

 

Respondenti také uváděli, že rodiče po nich chtěli, aby byli v životě úspěšní a měli 

dobré školní výsledky. 

 

„Jako ve škole chtěli, abychom měli dobré známky, šlo jim o to, abychom byli v 

životě úspěšný…“[Běta] 

 

Respondenti pociťovali, že jsou rodiče naštvaní, když měli špatné výsledky ve 

škole, nebo když v něčem neuspěli. Dávali také najevo nespokojenost, když děti 

neposlouchaly. 

 

„Že jsme měla pocit, že vždycky chcou, abychom měli dobré známky, a že prostě 

budou naštvaní, když to tak nebude…“ [Tereza] 
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„…prostě když jsme třeba někde neuspěli, tak bylo vidět, že by byli jako rádi aby 

nám to šlo…bylo to na nich vidět, že je to netěší…“[Běta] 

 

„Když šlo o nějaký přestupek nějaký jako vážný, když jsem jí třeba lhala, byla na 

mě fakt hodně naštvaná a pro mě byl jako hodně trest to, že je na mě naštvaná“. [Pavla] 

2.1.3 Hodnoty předávané rodinou 

Rodiče si vážili přátelství a byli rádi ve společenství lidí. Jako cennou hodnotu 

dětem předávali vztah k práci. Rodiče děti vedly k tomu, aby si svobodně vybraly 

mimoškolní aktivitu, či školu, kterou v budoucnu navštěvovali. Prarodiče byli uváděni 

v souvislosti s vírou a náboženskou výchovou. 

2.1.3.1 Důraz na přátelství a účast ve společenství 

Respondenti dokumentují, že rodiče jsou velmi zaměření na sociální vztahy, váží si 

společenství a přátelství. 

 

„…hrozně si váží hloubku přátelství a hrozně doceňují své kamarády… jako nějaké 

to společenství a vůbec jako nějaká blízkost mezi lidma.“ [Hana] 

 

„On ty lidi jako potřebuje (…) Ano, je takový ten přátelský a potřebuje to…“ 

[Tereza] 

Pavla si myslí, že tuto vlastnost zdědila po matce. 

 

„Ona studovala medicínu, a v tomhle si myslím, že jsem taky po ní, ona měla tu 

touhu pracovat s těma lidma a pomáhat jim, dělat něco co má smysl (…)učí na lékařský 

fakultě. A jakože hodně ji to baví.  To je podle mě, co ona potřebuje, ona potřebuje ten 

kontakt s těma lidma…“[Pavla] 
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Respondenti se totiž často podobně charakterizovali, jako zaměřené na lidi či 

vztahové. 

 

„…a taky si myslím, že jsem tak zaměřená na lidi nebo nevím jak to říct, jsem 

taková vztahová no. Že nějaký ty vztahy mezi lidma, to je pro mě důležitý…“ [Pavla] 

 

…celý můj život je jakoby utvářenej nějakýma lidma (…). No protože si myslím, že 

důležitý jsou dobrý mezilidský vztahy a budovat pozitivní síť nějaký energie, nebo 

něčeho…co prostě lidem dělá dobře. [Běta] 

 

„… já nevím, baví mě prostě být s lidma… mám ráda, když je společnost, mám 

ráda, když je sranda. A když prostě když se člověk tak nějak může užívat toho života a bavit 

se. A zároveň mám taky ráda, když třeba budu někde nápomocná nebo i to že budu s 

druhýma lidma, můžu od nich získávat nějaké nové věci a z druhé strany vlastně jim můžu i 

já něco dát.“ [Petra] 

 

„…jakože já jsem byl fakt hodně přátelské děcko, hned jsem se bavil se všema (…) 

Jakože pro mě bylo hrozně, když mě brali z nějaké party lidí, a tak to mám doteď.“ [David] 

2.1.3.2 Vztah k práci jako hodnota 

Respondenti tak uváděli vedení k práci, jako důležitou hodnotu, kterou jim rodiče 

předávali. 

Danielovo dětství, se odehrávalo v pracovním režimu. 

 

„Tak jakože my to máme u nás všechno nastavené, jako že to bylo všechno v režimu, 

že když se z někama dojde, tak se jen tak nesedí a de se dělat něco kolem baráku na 

zahrádku… a každou sobotu se vyráží k tetě nebo babičce nebo někam pomáhat. Nikdy se u 

nás v sobotu nevstávalo pozdějc než v sedm, někdy i v šest abysme brzo někde byli a mohli 

pracovat… když si došel ze školy, tak si musel hned něco dělat. Myslím si, jako že mě 

ovlivnil ten rytmus toho domu, ale nemyslím si, že bych s tím úplně souhlasil…“[Daniel] 
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Jiří uvádí, že práce pro jeho otce představovala smysl života. 

 

„Vedl mě k tomu, abych byl pracovitý. Pro taťku je práce hodně důležitá. Kdyby 

nemohl nic dělat, tak by asi nemělo smysl žít. Když přijede, tak se zavře do garáže a něco 

dělá.“ [Jiří] 

 

Rodiče Magdy vlastní firmu. Děti zde proto byli zvyklé v mládí pomáhat. 

 

 „… a jinak mě vedli i dokonce k práci, tím že taťka prostě má firmu, tak jsme 

prostě od mala pomáhali v práci, aji teďka tam s ním jakoby býváme, což si myslím, že je 

dobré, že jsme měli co pomáhat a tak…“[Magda]. 

2.1.3.3 Svobodná volba jako hodnota 

Dobrovolníci vzpomínají, že často začali navštěvovat nějaký kroužek z důvodu 

pocitu samozřejmosti, nebo byli pro danou činnost motivováni. Respondenti, kteří byli do 

kroužků motivováni pozitivně, je navštěvovali rádi. Důležitá však byla svobodná volba 

výběru mimoškolní aktivity. 

Respondenti uvádějí, že rodiče si přáli, aby někam docházeli a trávili čas aktivně, 

ale do ničeho je nenutili, oni sami si mohli vybrat kroužek nebo aktivitu, která je baví. 

Stejně tak si svobodně volili své budoucí školy. 

 

… jinak snažili se nás ponoukat, abychom se sami snažili a něco dělali, abychom si 

sami našli činnost jak trávit volný čas… [Běta] 

„… taky jsme nemusely nikdy chodit tam, kam jsme nechtěly, protože naši taky tak 

tak vycházeli s těma penězma, tak takto nechtěli platit něco, kam chodit nebudem (…) 

Jakože ale já jsem chtěla chodit,  taklen že potom jsme chodila na jiný tanečky, a nevím, co 

všechno jsem zkoušela, nějaký tenis a od něčeho něco, že to bylo většinou tak, že já jsem 

chtěla, že mě nikdo nenutil, to nebylo nějaký přepínání, že bych musela něco dělat.“  

[Pavla] 
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No v tomhle mi nechali taky volnost…jakože jim záleželo na tom, abych šla na 

nějakou VŠ, ale nechali to na mě.“  [Běta] 

 

„Ani na tomhle nebazírovali abych šla na nějaký gympl, protože jsem chtěla 

studovat fráninu co jsme dělala na základce , a naši byli rádi, že jsem se pro to rozhodla 

sama, a že mi dali jako prostor…“ [Pavla] 

 

Naopak nucení mělo za následek to, že danou aktivitu přestali dělat. 

 

„Protože u nás to bylo tak, že rodiče byli strašní sportovci a já jsem byla na ten 

sport trochu nadaná a oni mě nutili, abych dělala něco závodně. A jestli já něco nenávidím, 

tak je to závodění, radši dělám všechno pro radost a nerada se nechám nutit do něčeho, co 

mi není vlastní (…) ale oni mě furt do něčeho tlačili a výsledek byl takovej, že jsem dalších 

deset let na kolo nesedla a začala jsem jezdit loni, kdy se mi začalo samotné chtít.“ 

[Martina] 

2.1.3.4 Náboženství jako hodnota 

David uvádí, že pro jeho babičku byla víra na prvním místě. Díky ní začal 

ministrovat a dobrovolně se angažovat v kostele. 

 

…jakože babička byla zbožná, ale byla zbožná, jakože víš…a oni říkali, že je moc 

zbožná, ale já si myslím, že byla normálně…prostě pro ni Bůh a víra to bylo na prvním 

místě. To bylo zajímavý…no a já si myslím, že to že chodím do kostela, bylo hodně kvůli 

ní…“ [David] 

2.1.4 Rodina jako zdroj kulturního a sociálního kapitálu 

Rodiče, dle respondentů, stáli o to, aby děti navštěvovaly různé mimoškolní 

aktivity. Děti tak chodily do skauta, klubů pro děti, učily se hrát na hudební nástroje, 

ministrovali a dělaly různé sporty. Tímto byli respondenti vedeni k nabývání určitého 

kulturního kapitálu. Skrze organizace, které v dětství navštěvovali, se potkávali s lidmi a 

navazovali sociální vazby. 
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Rodiče často trvali na hudební výchově a hře na hudební nástroj. 

 

„Nó jakože k hudebce jo, to mě vedli…“ [Daniel] 

 

„…třeba akorát máma s tátou se hodně bavili o tom, že mám jako velkej hudební 

talent a že by to měli rozvíjet…a tlačila na ně babička s dědou, ať mě dají na klavír (…) 

takže jsme šly do Bambini di Praga na zkoušky pěvecký, tak jsem začala dělat tu hudbu 

hodně (…) no tam mě jako tlačili, ale jinak jsem si mohla dělat, co jsem chtěla.“  [Běta] 

 

„Jsem chodila do klavíru, to mě nebavilo… A protože dědeček chtěl a dědeček byl 

velký hudebník a vždycky s náma cvičil, ale jsem ráda, jakože nás u toho 

podrželi…“[Tereza] 

 

„…no a pak jsem chodila na piáno a to bylo prostě takový, že každý jsme hráli na 

nějaký nástroj“ [Pavla] 

 

Dalším aspektem byla četba. Rodiče děti vedly ke čtení knížek. 

 

„Táta tam byl takový ten, který se nás snažil motivovat ke čtení, ty knížky to pro 

něho bylo důležité, potom mi kupoval hodně knížek dětských a tak jakože v tomto jako 

hodně podporoval (…). A to si myslím, že mě taky poznamenalo tady tahle výchova vlastně 

knižní. U nás jakoby bylo běžný vidět jak si někdo něco čte, něčím listuje, tak jsem měl 

jakoby přirozenou touhu to taky tak dělat. Byl to pro mě takový znak dospělosti, že člověk 

už si může vzít knížku.“[Bára] 

 

„ Četli jsme spolu knížky. Takže já sem vášnivej čtenář od šesti let jsem začala 

chodit do knihovny.“ [Radka] 
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V knihách a příbězích viděli své vzory, například Jitka vzpomíná, kdo pro ni byl 

v dětství hrdinou. 

 

„… a i když nám naši vyprávěli nějaké pohádky a příběhy tak prostě tam…mě se 

líbil ten, kdo pomáhal…můj hrdina byla třeba Vinetou (smích).“ [Běta] 

 

„… říkala mi jako pohádky…takže z těch pohádek, že jako že si mají pomáhat… a 

lež má krátké nohy a tak (smích).“ [Pavla] 

 

Ve věřících rodinách, bylo normální, že kluci začali v dětství chodit ministrovat. 

Což dokazuje Jiří. 

 

„Úpln ě poprvé mě přivedl na ministrování brácha. To je jasné, že kluci chodí ministrovat. 

To je jasná věc.“  [Jiří] 

 

Ministrování v kostele považuje David za počáteční aktivitu, kdy začal „něco 

dělat.“ 

 

„No tak to bylo to ministrování, to je jednoznačný. No tam byl ten počátek v tom, že 

člověk začal něco dělat (…) No a tak jsem v páté třídě začal chodit do náboženství. A tam 

byl jeden kluk, co ministroval, já jsem mu řekl, že chci taky ministrovat…“ [David] 

2.2 Škola jako socializační činitel 

Škola jako socializační činitel působila dle výpovědí respondentů jen jako prostor, 

kde mohou utvářet sociální vazby. Právě tyto vazby se ukázaly být dobrou půdou pro 

budoucí dobrovolnickou kariéru. Dobrovolníci zde nalezli vrstevníky, kteří je přivedli do 

organizací, kde již dobrovolně působili, nebo do zájmových kroužků, od nichž se pak 

odvíjela jejich dobrovolnická činnost. Výuku ani učitele respondenti nezmiňovali jako 

důležité vzhledem k budoucí dobrovolnické dráze. Tento závěr však neplatí v případě 

církevního školství. Spolužáci také respondentům sloužili jako vzor v jednání. 
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2.2.1 Spolužáci, kteří jej přivedli k dobrovolné činnosti 

Ve škole většinou nalezli přátele, kteří je k dobrovolné činnosti přivedli. 

 

„Ve třetí třídě jsem nastoupil na základní církevní školu a potkal jsem tam Martina a stali 

jsme se dobrými kamarády. To hodně ovlivnilo můj život (…) Přišel jsem do oratoře, kde jsem 

hledal svého kamaráda Martina, který tam údajně měl být. A objevil se tam Jarda  (kněz, pozn. 

autora), bavil se se mnou a přemluvil mě, abych tam vyvíjel nějakou dobrovolnickou činnost (…) a 

nakonec to dopadlo tak, že ten večer, co jsem tam byl poprvé, jsem zároveň i vymýšlel Vánoční 

Besídku. A nakonec jsme to s Martinem moderovali. A tak to proběhlo a od té doby jsem tam byl a 

podílel jsem se na přípravě dalších akcí.“ [Jiří] 

 

„… no ono je to dané hodně tou církevkou, že kdybych nechodil na tu církevku, tak 

bych neměl tolik kámošů ve skautu. No a taky kdybych nechodil na tu církevku, tak bych 

ani nechodil do toho skautu.“ [Daniel] 

 

…tak to, potom to byla taková ta etapa do té devítky, protože tam jsem, tam jsem 

jako i získala nejlepší kamarády, které mám teďka (…) že i když jsme byli ve třídě jako ti, 

co byli ve většině skauti, tak jsem cítila, jakože my to máme vyhrané úplně, jakože my 

jezdíme na ty oddílovky a my máme ty kamarády…“[Tereza] 

2.2.2 Typ školy 

U věřících respondentů, kteří navštěvovali církevní školu, byla škola důležitá ve 

smyslu budoucího zapojení se do církevních organizací a v nich pozdější dobrovolné 

činnosti. 

 

„Takže toto, že jsem šel na církevní školu. Začal jsem se nějak zapojovat do toho prostředí 

církve a tak dál. Tohle určitě můj život ovlivnilo.“ [Jiří] 

 

„… asi mě ovlivnilo to, že jsem chodil na církevní školu hodně jo, ten přístup byl 

jiný, děcka byly jiné, všichni byli věřící…“[Daniel] 
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2.3 Vrstevníci jako socializační činitel 

Dobrovolníci vyzdvihovali vrstevníky jako činitel, který je přímo dovedl k určité 

dobrovolné činnosti. S vrstevníky se seznamovali ve škole anebo v rámci mimoškolních 

aktivit a právě s nimi a díky nim se dali na dobrovolnickou dráhu. Respondenti si velmi 

váží hodnoty přátelství. 

2.3.1 Jak socializační činitel vrstevníci ovlivňoval dle respondenta 

jeho další občanskou participaci 

Socializační činitel vrstevníci podle respondentů ovlivnili jejich další dobrovolnou 

participaci tím, že jej přivedli do organizace, kde pak dobrovolně působili. Vrstevníci tak 

suplovali občanské dovednosti jedince18. 

 

„Dostala mě k tomu tvoje ségra Bára (smích)[pozn. sestra autorky]. (…) A pak 

jsem se jako bavila s tvou ségrou, Bárou asi trošku víc, a ona právě tady dělala toho 

dobrovolníka a tak jsme se o tom nějak o tom bavily a já jsem jí říkala, že bych ráda taky 

něco takového dělala, že se mi to hrozně líbí a ona jako domluvila, abych se přišla podívat, 

a pak už jsem začala chodit pravidelně tam.“ [Magda] 

2.3.2 Dobrovolnictví vykonávané s vrstevníky 

Další možnou cestou k dobrovolnictví bylo to, že do dané organizace chodili jako 

děti, našli si tam kamarády a společně s nimi se pak rozhodli, že budou na daném místě 

dobrovolně působit. Kamarádství v tomto rozhodnutí hrálo podle respondentů významnou 

roli. 

 

„… no a v patnácti se to přehouplo do toho, že mi nabídli, abych dělal toho 

vedoucího, že je to jako těžká práce ale, že bych v tom mohl zůstat a že to bude zadáča 

nebo tak, ale nad tím jsem moc nepřemýšlel, protože tam byli lidi, co jsem znal a to 

prostředí, kterému jsem rozuměl a cítil jsem se v něm dobře, tak jsem řekl, že to beru, páč 

jsem tam ty kamarády a nechtěl jsem to opustit.“[Daniel] 

 

                                                 
18 Občanské dovednosti  - komunikační a organizační dovednosti, jež umožňují efektivně zužitkovat zájem či 
eticky motivovanou potřebu na občanské participaci (Verba 1995 in Marada 2000, str. 411) 
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„…to byl druhý stupeň na základce, no ano, protože my už jsme šly od devítky vést, 

tak to bylo od páté do deváté třídy a to bylo prostě nejemocionálnější, nejprožívatelnější 

jako a nej takové… no jako hrozně to bylo prostě… jsme jako věděla, že ty kamarádky jako 

potřebuju a že je chcu…“[Tereza] 

 

„Pak tím dalším aspektem, který mě k tomu vedl, byli, jako ti kamarádi to ti starší 

kamarádí (…) a ti všichni a to celé středisko a všichni co tam pracovali a já jsem na tom 

středisku byla jako od mala a taky jsem všechno viděla…“ [Hana] 

2.3.3 Přátelství jako hodnota ovlivňující další dobrovolnou 

participaci 

Dobrovolníci uvádí, že velkou hodnotou pro ně bylo právě přátelství, které 

s vrstevníky navázali. Dávalo jim pocit vzájemného sdílení, vlastní důležitosti. Zároveň 

jim ukazovalo cestu k seberealizaci a sebevědomí. 

 

Danielovi dávali vrstevníci ve skautu pocit vlastní důležitosti. Kamarádství si velmi 

cení. 

„No ale tam jsem měl pocit, že jsem jakoby vůdce toho gangu (…) Jó jako to 

kamarádství, to je hodně velká měna.“  [Daniel] 

 

Tereza měla s přáteli ve skautu dobré vztahy, dávalo jí to pocit výjimečnosti a 

přinášelo sebevědomí. 

 

„No protože jsme tam měli strašně dobré ty vztahy jako. Mě to dávalo vždycky jako 

takové, že jsme viděla, že to ostatní nemají (…) Sebevědomí určitě, určitě mi dali.“  [Tereza] 
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Jiří mluví o kamarádovi Martinovi, který jej k dobrovolné činnosti přivedl. 

„M ěl jsem poprvé v životě kamaráda, se kterým jsme trávili spoustu času a 

rozuměli jsme si, po té lidské stránce (…)vždycky to bylo tak, že jsem s tím svojim Martinem 

vymýšleli něco, jak se seberealizovat.“ [Jiří] 

2.4 Vzájemné působení činitelů 

Ve výzkumu bylo patrné, že se jednotliví socializační činitelé vzájemně ovlivňovali 

a společně působili. 

Rodiče ovlivnili volbu školy a tím i vrstevníky, se kterými se jedinec potkal a 

navázal sociální vztahy. Demonstruje to Jiří, jehož matka rozhodla, že bude navštěvovat 

církevní školu. Zde potkal svého kamaráda, který jej přivedl k dobrovolné činnosti. 

 

„Mamka chtěla, abych šel na církevku.“[Jiří] 

 

Rodiče také ovlivňovali výběr volnočasových aktivit, kde pak respondenti později 

působili jako dobrovolníci.  Tereza uvádí, že pro ně bylo automatické jít do skauta.  Zde 

pak dlouhodobě dobrovolně působila. 

No naši nás tam dali…automaticky jsme šly do skauta…“ [Tereza] 
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 Závěr 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, kteří socializační činitelé, působící v dětství, 

z pohledu dobrovolníků, významně přispěli k jejich rozhodnutí být dobrovolníkem. Také 

jsem chtěla zjistit jaké hodnoty, normy a vzorce chování jim tito socializační činitelé 

předali. 

Ve výzkumu jedinci jmenovali různé socializační činitele, kteří je určitým 

způsobem navedli na cestu k dobrovolnictví. Patří mezi ně rodina, škola, vrstevníci/přátelé, 

náboženství, prostředí kde vyrůstali aj. 

Dobrovolníci však uváděli, že největší význam pro jejich budoucí dobrovolné 

jednání měli socializační činitelé rodina, škola a vrstevníci.  

Rodina, v níž dobrovolníci vyrůstali, naplňovala tři socializační funkce rodiny, jak 

je uvádí Koťa (Jedlička, Koťa a kol., 2004). Mimo uspokojování biologických potřeb, 

vytvořila pro dobrovolníky podmínky, kde se mohli bezpečně rozvíjet a růst. Rodina tedy 

respondentům poskytovala citové bezpečí, o kterém Možný (2002) mluví jako o 

nenahraditelné funkci rodiny. Respondenti vyrůstali v láskyplném prostředí, kde se jim 

rodiče, zvláště pak matky, v dětství hodně věnovaly. Rodiče představovali pro děti jistotou, 

se kterou mohou vždy počítat a spolehnout se na ni. Další socializační funkci rodiče 

naplňovali tím, že dětem předávali skrze výchovu hodnoty a vzorce jednání. Dle výpovědí 

mých respondentů se jedná o  aktivní trávení volného času, nejen rodinného, kdy rodiče 

s dětmi jezdili na různé dovolené, ať rodinné či s přáteli, ale i požadavek, aby děti netrávily 

svůj volný čas pasivně. Děti proto navštěvovaly mnoho zájmových kroužků, v nichž se 

dostávaly do širších sociálních sítí a navazovaly sociální vztahy. Získávaly tedy jistý 

sociální kapitál, o kterém Bourdieu mluví jako o sumě zdrojů, vycházejících z vlastnictví 

trvalé sítě více či méně institucionalizovaných vztahů a známosti, jinými slovy členství ve 

skupině, které vybavuje každého člena kolektivně vlastněným kapitálem, tedy různými19. 

                                                 
19 BOURDIEU 1986 in PILEČEK, J. Koncept sociálního kapitálu: pokus o přehled teoretických a metodických   
   východisek a aplikačních přístupů jeho studia. Geografie, 115, č. 1, s. 64–77. 2010 [online], [cit. 27. 6. 2012]. 
  Dostupné z: 
  http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2010/04/g10-1-4pilecek1.pdf 
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 Podle Putnama, je však základní a nejdůležitější složkou sociálního kapitálu 

členství lidí v dobrovolných sdruženích. Sociální sítě, které se v těchto sdruženích tvoří, 

jsou významným zdrojem pro řešení problémů kolektivní akce a prosazování určitých cílů 

ve společnosti20. Tento v dětství nabytý sociální kapitál dobrovolníkům významně přispěl 

k jejich budoucí dobrovolnické participaci.  

Kromě sociálního kapitálu rodiče dětem přinášeli i kapitál kulturní. Opět tím, že 

dbali na aktivní trávení volného času a vedli tak děti k mnoha různým kroužkům. Děti tak 

stimulovali ve vzdělání a rozvoji duševních schopností i kulturních dovedností (Možný 

2002, str. 89). To také dokládá fakt, že dbali, aby měly děti dobré výsledky ve škole a byly 

úspěšné. Jak kulturní, tak sociální kapitál získaný v dětství díky rodině, tedy později sloužil 

dobrovolníkům jako kapitál pro dobrovolnickou činnost. 

Dobrovolnictví u mých respondentů ovlivnily také specifické charakterové 

vlastnosti rodičů. Respondenti vzpomínají na to, že rodiče byli empatičtí a citliví vůči 

druhým. Uměli naslouchat a pomoct. Pomoc druhým byla další věcí, ve které v rodičích 

shledávali vzor. Podle některých to byl spouštěč k jejich dobrovolnické kariéře. 

Dalším faktorem ovlivňujícím participaci dobrovolníků, byly hodnoty, které rodiče 

dětem předávali.  

Respondenti uváděli, že rodiče si vážili přátelství a společenství lidí, do něhož 

patřili. Podobně se pak charakterizovali sami respondenti, jako zaměřené na lidi a 

přátelské. Dále jako hodnotu předávanou rodiči viděli vztah k práci. Respondenti 

zmiňovali, že celá domácnost fungovala v režimu práce. Pro některé rodiče byla práce 

smyslem života. 

Další byla svobodná volba ve výběru kroužků, nebo budoucí školy. Respondenti 

uvádí, že ačkoli rodiče důsledně trvali na tom, aby navštěvovali nějaké mimoškolní 

aktivity, volbu nechali na nich samotných. Prarodiče dobrovolníkům předávali víru a 

náboženství, což podle respondentů přispělo k jejich budoucí dobrovolné činnosti v rámci 

církve.   

                                                 
20 PUTNAM 1993, PAXON 1999 in STACHOVÁ, J., Sociální kapitál. Sociologický webzin SOCIOweb [online].  
   02/2007[cit. 25. 6. 2012]. ISSN 1214-1720. 
  Dostupné z: 
   http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=270&lst=112 
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Podle Friče a Pospíšilové (2010) však nelze hodnoty považovat za přímý podnět ke 

konkrétnímu chování, jsou to pouze standardy k poměřování věcí, jenž určují co je pro nás 

více, či méně žádoucí, dobré nebo špatné a jestli je proto správné o jejich dosažení 

usilovat, anebo ne. Konečné rozhodnutí, zdali např. prosociální hodnoty budou spouštěčem 

našeho skutečného chování, nebo ne, závisí na mnoha dalších faktorech (Frič, Pospíšilová 

2010, str. 32, 33). Z mého výzkumu vyplynulo, že mezi tyto faktory patří zejména vzorce 

jednání a hodnoty předávané vrstevníky.  

Školu a školní prostředí, neuvádí dobrovolníci jako zdroj konkrétních hodnot či 

vzorců jednání, ale sloužili jen jako prostředník k získání a navázání sociálních vztahů a 

vazeb s vrstevníky. Toto zjištění však neplatí v případě církevního školství. Respondenti  

dokumentují, že díky církevní škole se dostali blíž do církevního prostředí a začali 

se v něm dobrovolně angažovat. Církevní školy jsou většinou založeny na jasných 

pravidlech a mají dané hodnoty, které většina žáků uznává. 

Obecně lze říci, že ve škole respondenti našli mnoho přátel, se kterými se podíleli 

na různých mimoškolních aktivitách a sdíleli tak stejné hodnoty a normy. Ty je pak 

společně přivedly k dobrovolné činnosti.  

Vrstevníci také suplovali občanské dovednosti jedinců, které Verba charakterizuje 

jako komunikační a organizační dovednosti, jež umožňují efektivně zužitkovat zájem či 

eticky motivovanou potřebu na občanské participaci (Verba 1995 in Marada 2000, str. 

411), tím, že je k dané dobrovolné činnosti přímo přivedli. Byli tedy přímý 

zprostředkovatelé dobrovolnické příležitosti a také přímý vzor pro občanskou participaci. 

Z toho vyplívá, že škola stejně jako rodina, nesocializuje k dobrovolnictví přímo, ale 

vytváří prostředí a podmínky, které jsou stavebním kamenem na cestě za dobrovolnictvím. 

K podobnému závěru došla i Maříková a uvádí, že rodiče i škola zde hrají roli spíše 

nepřímou, poskytují prostředí, které podněcuje a umožňuje mimoškolní aktivity, které 

postupem času přecházejí v aktivity občanské, spíše než by přímo podporovaly občanské 

postoje a dobrovolnou práci (Maříková a kol. 2010, str. 347). 

Ve výzkumu je patrné že jednotliví socializační činitelé působí vzájemně a doplňují 

se. Rodiče vybrali typ školy, do které dítě nastoupilo, čímž ovlivnili i typ vrstevníků, se 

kterými se v rámci školy dobrovolník seznámil. Jak jsem uvedla výše, vrstevníci a přátelé 

dle dobrovolníků významně ovlivnili jejich dobrovolnickou činnost. 
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Rodiče také volili způsob tráveni volného času, dobrovolníci se tak dostali do 

organizací, kde se potkali s vrstevníky, se kterými postupně navázali sociální vazby a 

sdíleli hodnoty, normy a cíle, které je společně vedly k dobrovolnické participaci. 

I zde je patrné, že se rodina stala určitým zprostředkujícím činitelem, který 

ovlivňuje dobrovolnou participaci nepřímo, kdežto vrstevníci mají na dobrovolnické 

jednání vliv přímý. 

Výsledek výzkumu před nás klade mnoho otázek. Krom těch osobních, na které si 

musí každý odpovědět sám, ať už se to týká otázky vlastní účasti na dobrovolnické 

činnosti, či výchovy dětí, zde leží otázka školní výchovy a její vliv na budoucí občanskou 

angažovanost žáků. 

 Přála bych si, aby tato práce napomohla k diskuzi o výchově žáků k aktivnímu 

občanství a potažmo i dobrovolnictví. Neboť jak říká Putnam, jen silná a aktivní občanská 

společnost vede ke konsolidaci demokracie (Putnam et.al, 1993, in Šafr, Sedláčková 2006 

str. 19). 
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