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Abstrakt

Název:

Organizace dobrovolníků v Českém domě při LOH v Londýně

Cíle:

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výběru a vedení dobrovolníků
pro Český dům v Londýně, který byl během Letních olympijských her 2012
hlavním místem pro setkávání fanoušků a sportovců a pro prezentaci České
republiky veřejnosti. Cílem práce je popsat organizaci těchto dobrovolníků a
navrhnout změny, které by mohly být využity v příštích letech či při práci
s dobrovolníky na podobných akcích.

Metody: Informace byly získávány hloubkovým rozhovorem s hlavním koordinátorem
dobrovolníků, neformálními rozhovory s dobrovolníky a vlastní zkušeností
s prací dobrovolníka v Českém domě (pozorování).

Výsledky: Použité metody přinesly dostatečné množství informací k vytvoření
odpovídajícího popisu systému organizace dobrovolníků v Českém domě.
K přehlednosti přispěla segmentace tohoto procesu do jednotlivých
personálních činností. Pro většinu z nich existovala ze systému organizace
dobrovolníků odpovídající náplň. Použití tohoto systému organizace
přineslo pouze minimum problémů, proto ho lze například doporučit i jiným
pořadatelům sportovních či podobných akcí. Pro úplnost byla navržena
řešení, jak těmto problémům předcházet.

Klíčová slova: dobrovolník, koordinátor dobrovolníků, personální management,
Český dům v Londýně

Abstract

Title: Organization of volunteers in the Czech House during The Summer Olympic
Games in London

Objectives: The thesis is focused on issues of choice and management of volunteers for
the Czech House in London, which was the main meeting place for fans
and athletes and also the place for public presentation of the Czech
Republic during the Summer Olympic Games 2012. The aim is to describe
the organization of volunteers and to suggest changes that could be utilized
in the next years or when working with volunteers during similar events.

Methods: The information have been obtained by the interview with the chief
coordinator of volunteers, informal interviews with volunteers and my own
experience as an volunteer in the Czech House (observation).

Results: The methods used have brought enough information to create a complete
description of the organizational system of volunteers in the Czech House.
The segmentation on individual personnel actions contributed to the clarity of
this description. For most of the actions there was a relevant content from the
organizational system of volunteers. The use of this organizational system
brought only few problems and that is why it could be recommended to other
organizers of sporting or similar events. For completeness, the solution was
designed to avoid such problems.

Keywords: volunteer, coordinator of volunteers, personnel management,
The Czech House in London
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1 ÚVOD

Dobrovolníci jsou nedílnou součástí olympijských her od roku 1948, kdy se
konaly hry v Londýně. Dělají prostředníky mezi fanoušky, sportovci a organizátory a
vytvářejí jim nezbytné zázemí. Mnohdy odvádějí časově náročnou práci, přičemž
odměnou jim jsou hlavně zážitky. Letošní hry takto zaměstnaly desítky tisíc
dobrovolníků.
Avšak tito oficiální dobrovolníci nebyli v Londýně jedinými. Dalších více než
100 dobrovolníků letos pomáhalo i v Českém domě. Umístění Českého domu na
olympiádě je již tradicí, ale letos poprvé byl tento dům otevřen veřejnosti. Vznikl tak
unikátní projekt, který byl realizován v budově Business Design Centre v londýnské
čtvrti Islington. Na programu byly oslavy se sportovci, autogramiády, velkoplošné
projekce, koncerty a výstavy. Součástí bylo i vysílací studio ČT4, kancelář Českého
olympijského výboru (ČOV) a informační a prodejní stánky partnerů Českého týmu. To
vše spolu s průměrnou denní návštěvností 4000 hostů ukazuje na náročnost provozu
Českého domu. Proto se ČOV rozhodl oslovit dobrovolníky, kteří by se na tomto
provozu podíleli.
Tak jako jsou oficiální olympijští dobrovolníci tváří olympiády, byli
dobrovolníci v Českém domě jakýmisi reprezentanty České republiky. Bylo proto
potřeba pečlivě vybrat vhodné kandidáty a také kvalifikované pracovníky, kteří by tyto
dobrovolníky vedli. A právě o výběru a vedení těchto dobrovolníků pojednává tato
bakalářská práce. Já sama jsem byla vyhodnocena jako vhodná kandidátka, a tak jsem si
práci dobrovolníka v Českém domě vyzkoušela na vlastní kůži. To mi poskytlo
zkušenosti a vhodné postavení pro získávání dalších informací.
V současné době zaznamenává dobrovolnictví obecně velký rozvoj hlavně díky
profesionalizaci organizace dobrovolníků. Ta je nezbytná pro správné využití energie a
času dobrovolníků. Koordinátor dobrovolníků se tak stává jakýmsi manažerem, který
má za úkol vše od náboru pracovníků až po jejich kontrolu.
I přes toto přiblížení se k práci zaměstnance si dobrovolnická práce zachovává
svoje specifika. Tím největším je samozřejmě práce bez nároku na finanční odměnu.
Motivace k práci tedy vychází především z nemateriálních hodnot.
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Kromě dobrého pocitu z pomoci ostatním dobrovolníci často získají nové zkušenosti,
známosti a zážitky.
Avšak někdy může rozpor mezi očekávaným a obdrženým, neúplná specifikace
práce a neexistence písemného závazku mezi dobrovolníkem a organizací vést
k problémům a neshodám, které je potřeba včas řešit a v budoucnu se jich, pokud to je
možné, vyvarovat.
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Cílem práce je:

1. popsat způsob organizace dobrovolníků v Českém domě

2. navrhnout vylepšení jednotlivých fází organizace těchto dobrovolníků, která by
mohla být využita při podobných akcích v budoucnosti

Úkoly práce:

1. analyzovat literaturu týkající se práce s dobrovolníky
2. definovat dobrovolnictví a charakterizovat práci s dobrovolníky
3. pozorovat a zaznamenávat organizaci dobrovolníků v Českém domě při vlastní
účasti jako dobrovolník
4. vést neformální rozhovory s ostatními dobrovolníky
5. provést hloubkové interview s hlavním koordinátorem dobrovolníků v Českém
domě
6. zpracovat data z pozorování, hloubkového interview a neformálních rozhovorů a
popsat proces organizace dobrovolníků v Českém domě
7. identifikovat problémy, které vznikly v průběhu práce s dobrovolníky v Českém
domě
8. na základě získaných poznatků navrhnout řešení těchto problémů či způsob, jak
jim v budoucnu předcházet
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Tato část práce je věnovaná výkladu pojmů, které jsou pro zpracování tématu
klíčové. Je zde obecně definováno dobrovolnictví, věnuje se osobě koordinátora
dobrovolníků a jeho úkolům a uvádí základní prvky motivace k dobrovolné práci.
Pokouší se vymezit úlohu dobrovolníků v organizacích včetně důvodů, kvůli kterým
může při práci s nimi docházet k problémům. Dále shrnuje činnosti personálního
manažera v návaznosti k činnostem koordinátora dobrovolníků.

3.1 Definice dobrovolnictví
Podle Tošnera a Sozanské (2006, s. 35) je dobrovolník: „Člověk, který bez
nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve
prospěch ostatních lidí či společnosti.“ Tito autoři dále uvádějí, že dobrovolník může
být vnímán jako spolehlivý pomocník, na kterého je možné mít podobné nároky jako na
placené zaměstnance. Zároveň poznamenávají, že dobrovolnictví je často profesionálně
organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem
pomoci pro organizaci a zároveň zdrojem nových zkušeností, zážitků i příležitostí pro
osobní růst dobrovolníků.
Novotný a Lukeš (2008, s. 105) uvádějí vymezení dobrovolné práce, které
používá Český statistický úřad. Pod dobrovolnou práci zde patří: „Práce bez peněžní
odměny nebo právních závazků, poskytnutá osobám žijícím mimo dobrovolníkovu
vlastní domácnost.“ Dobrovolník podle nich také vyžaduje velkou péči ze strany
organizace, obvykle zosobněné pověřeným pracovníkem – koordinátorem.
Definici, kterou používá Český statistický úřad, by pak zřejmě odporovali autoři
Plamínek a kol. (1996), kteří upozorňují na to, že je velmi užitečné výměnný vztah
prospěšnosti mezi dobrovolníkem a organizací vyjádřit písemně formou smlouvy.
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3.2 Koordinátor dobrovolníků
Je zřejmé, že autoři v souvislosti s dobrovolnictvím pracují s pojmem
koordinátor dobrovolníků, jakožto klíčovou osobou pro organizaci dobrovolníků.

Tošner a Sozanská (2006) poukazují na výhody profesionálně organizovaného
dobrovolnictví. Profesionalizaci dobrovolné činnost vidí v zavedení pozice zkušeného
koordinátora dobrovolníků, jehož pracovní náplní je výběr, výcvik, řízení, supervize a
hodnocení dobrovolníků. Působí i jako kontaktní pracovník mezi dobrovolníky,
ostatním personálem, klienty i vedením organizace. Jeho práce se v mnohém neliší od
manažerské práce s lidmi

obecně.

Rozdíly jsou

hlavně v míře

formálnosti

pracovněprávních vztahů, více pracuje s motivací dobrovolníků a zvažuje jiné,
nefinanční formy ocenění jejich přínosu pro organizaci.
Plamínek a kol. (1996, s. 60) přesněji vymezují základní úkoly koordinátora
dobrovolníků takto:
•

stanovit a aktualizovat psané předpisy organizace (pracovní řád, stanovy)

•

stanovit určité výhody a finanční podmínky pro dobrovolníky

•

doporučit, kde by dobrovolníci mohli být využiti v organizaci co nejefektivněji

•

popis práce pro dobrovolníky

•

nábor dobrovolníků

•

vzdělávací programy pro dobrovolníky

•

hodnotit úroveň zapojení dobrovolníků, řešit situace, kdy je organizace
nespokojená s jejich prací

•

organizovat příležitosti k poděkování a ohodnocení dobrovolníků

•

být obhájcem zájmů dobrovolníků vůči zaměstnancům

•

učit zaměstnance, jak pracovat s dobrovolníky, jak na ně dohlížet, jak je hodnotit
a rozeznat vhodnost jejich umístění

•

odpovídat za problémy, které jsou spojené se zapojením dobrovolníků, řešit
případné konflikty mezi dobrovolníky, případně mezi dobrovolníky a
zaměstnanci
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3.3 Motivace k dobrovolné práci
Z ekonomického hlediska je hlavní motivací lidské práce finanční ocenění, díky
kterému budeme moci realizovat spotřebu. Co je ale motivací k práci dobrovolníka –
práci, která není finančně ohodnocena? Tato motivace může být buď altruistická, když
chce člověk nezištně pomáhat, nebo pragmatická, když má praktické důvody (rozdělení
podle Plamínka a kol. 1996). Velmi často je motivace kombinovaná. Potřeba pomoci je
doplněna možností smysluplně využít čas, získat nové přátele, zkušenosti, zážitky atd.
Musick a Wilson (2008, s. 3) dokonce definují dobrovolnictví pouze jako
„formu altruistického chování, jehož cílem je zajistit pomoc jinému člověku, skupině,
organizaci či komunitě bez očekávání materiální odměny.“
Chelladurai (2006) rozděluje motivy k dobrovolné práci na utilitaristické,
afektivní a normativní.
Utilitaristické motivy mohou být vysvětleny pomocí dvou modelů z ekonomické
teorie: produkce domácností a lidský kapitál. Produkce domácností zahrnuje motivy
spojené se starostmi o děti a domácnost (například rodič dělá dobrovolníka ve
fotbalovém klubu, kde působí jeho dítě). Lidský kapitál jsou znalosti a dovednosti, které
mohou v budoucnu ovlivnit výši naší mzdy.
Afektivní motivy souvisí s mezilidskými vztahy, ze kterých se vyvine
spolupráce, přátelství, společenská prestiž apod.
Normativní motivy jsou jednoduše dobré pocity z prospěšné činnosti, přirozená
potřeba přispět ke spokojenosti ostatních.

Plamínek a kol. (1996) poukazují na souvislost s Maslowovou pyramidou potřeb
(Obrázek 1), která vysvětluje motivaci lidského chování. Po uspokojení základních
potřeb přichází na řadu potřeba sounáležitosti, uznání a potřeba seberealizace.
Dobrovolná práce nabízí široký prostor pro uspokojování těchto osobních potřeb.
Umožňuje náležet k určité skupině, která je společností vnímána jako prospěšná a
navazovat sociální kontakty. Nabízí také smysluplné využití volného času, uznání,
respekt a možnost vlastní seberealizace.
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S přihlédnutím k těmto motivům je třeba vyzdvihnout, že je velmi důležité
jednat s dobrovolníky s respektem a dát jim najevo, že si jich organizace váží. Stejně tak
je třeba poděkovat a pochválit každého za jeho přínos, což uspokojuje potřebu uznání a
vytváří prostor pro další spolupráci.

Obrázek 1: Maslowova pyramida potřeb
Zdroj: zdroj č. 23

Všechny

výše

zmíněné

definice

dobrovolnictví

se

vztahují

spíše

k dobrovolnictví v oblasti sociálních či zdravotních služeb. Ale právě dobrovolnictví na
sportovních akcích, které také zaznamenává velký rozvoj, podle mého názoru nejčastěji
kombinuje různé druhy motivace. Motivací je většinou nejen chuť pomoci při rozvoji
sportu a pořádání zajímavých sportovních akcí, ale také získání nových zkušeností,
navázání kontaktů a příjemné strávení volného času.
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3.4 Úloha dobrovolníků v organizacích
Stále častější využívání pracovní síly dobrovolníků, a to hlavně v neziskových
organizacích, poukazuje na pozitivní přínos pro tyto organizace. Ty mohou
dobrovolníky využívat na jednorázovou výpomoc, ale i jako stálý tým pro pravidelné
aktivity. Plamínek a kol. (1996, s. 53) charakterizují dobrovolnou činnost jako výměnný
vztah vzájemné prospěšnosti mezi organizací a dobrovolníkem. Jak již bylo řečeno,
upozorňují také na to, že je velmi užitečné vyjádřit tento vztah písemně formou
smlouvy.
Dále identifikují několik hlavních důvodů využití dobrovolníků v organizacích:

•

dobrovolníci jsou levnější než zaměstnanci (samozřejmě je třeba počítat s výdaji
na občerstvení, cestovné, drobné dárky atd.)

•

určitá práce se hodí nejlépe právě pro dobrovolníky

•

organizace chtějí dobrovolníkům nabídnout šanci se něco naučit

•

organizace chtějí obohatit a doplnit své profesionální služby

•

dobrovolníci mohou mít výchovný efekt na mezilidské vztahy

Novotný a Lukeš (2008, s. 107) uvádějí konkrétní přínosy dobrovolníků pro
organizaci:
•

levný zdroj práce

•

vliv na poslání, zpětná vazba

•

dobré jméno, zlepšení image

•

nový duch a nadšení

•

kontakty, zdroj uchazečů o práci
K tomuto výčtu ještě můžeme doplnit, že organizace má při využití

dobrovolníků na určitou práci mnohem větší jistotu, že tato práce bude vykonávána
s nadšením a někým, koho daný obor či problematika opravdu zajímá, což je zejména u
některých činností velice důležitým faktorem.
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3.5 Problematické situace při práci s dobrovolníky
Využití práce dobrovolníků v organizaci ovšem může kromě řady pozitivních
efektů přinášet i jisté problémy. Autoři Tošner a Sozanská (2006) a Novotný, Lukeš a
kol. (2008) shrnují nejčastější důvody nelibosti z výkonu dobrovolné práce, které pak
mohou vést k různým problematickým situacím. Těmito důvody jsou:
•

nesplnění očekávaných představ, rozdíl mezi očekáváním a skutečnou činností

•

nezvladatelnost plynoucí z nedostatku zkušeností a dovedností

•

nedostatek patřičného ohlasu u zákazníků a spolupracovníků, chybí zpětná
vazba, pochvala a ocenění

•

úkoly jsou příliš rutinní, žádná rozmanitost

•

nedostatek potřebného výcviku a dozoru

•

pocit druhořadosti ve srovnání s placeným pracovníky

•

přílišné nároky na čas

•

činnost nedává možnost osobního růstu

•

příliš malé možnosti projevit iniciativu či tvořivost

•

napětí mezi spolupracovníky

Goldblatt (2008) vyjmenovává nejčastější problémy vznikající při vedení týmu
pracovníků na sportovních či jiných akcích. Těmito problémy jsou: nedostatek
komunikace, přílišné prosazování vlastních zájmů, nespolehlivost a nespolupráce.
Přičemž největším problémem při práci s dobrovolníky podle něj bývá nespolehlivost
v podobě pozdních příchodů nebo častých absencí. Důvodem je neexistence
odpovídající odměny za jejich úsilí. Z těchto důvodů nabírají někteří organizátoři o
25 – 50 % dobrovolníků více, než skutečně potřebují.
Autor uvádí příklad, jak se organizátorům Olympijských her v Sydney podařilo
eliminovat

nespolehlivost

dobrovolníků.

Tito

organizátoři

vystavili

všem

dobrovolníkům osobní pas a ti si ho každý pracovní den nechávali potvrdit u svého
nadřízeného. Dobrovolníci, kteří měli v pase potvrzení za každý den, se dostali do
slosování o hodnotné ceny.
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3.6 Personální činnosti jako analogie k činnostem koordinátora
dobrovolníků
Koordinátor dobrovolníků pracuje s dobrovolníky podobně jako manažer se
zaměstnanci. Proto lze jeho činnosti odvodit od základních personálních činností.
Drucker (1994) upozorňuje, že rozdíl mezi prací placených a neplacených (tedy
dobrovolných) pracovníků se neustále snižuje.
Mohelská, Rošický a Šabatová (2003) stejně jako Koubek (2003) uvádějí deset
základních personálních činností:

1) Vytváření a analýza pracovních míst
Obecně zahrnuje definování pracovních úkolů a s nimi spojených pravomocí a
odpovědnosti a spojování těchto úkolů, pravomocí a odpovědnosti do pracovních míst.
Dále pak pořizování popisu pracovních míst, specifikace pracovních míst a aktualizace
těchto materiálů.

2) Personální plánování
Obecně zahrnuje plánování potřeby pracovníků v organizaci a jejího pokrytí a
plánování personálního rozvoje pracovníků.

3) Získávání, výběr a přijímání pracovníků
Obecně zahrnuje přípravu a zveřejňování informací o volných pracovních
místech, přípravu formulářů a volbu dokumentů požadovaných od uchazečů o
zaměstnání. Dále shromažďování materiálů o uchazečích, předvýběr, zkoumání
materiálů předložených uchazeči, organizace testů a pohovorů, rozhodování o výběru,
jednání s vybraným uchazečem o podmínkách jeho zaměstnání v organizaci, zařazení
přijatého pracovníka do personální evidence, aj.
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4) Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků
Obecně zahrnuje přípravu potřebných formulářů, časového plánu hodnocení,
obsahu a metody hodnocení, pořizování, vyhodnocování a archivaci dokumentů,
organizaci hodnotícího pohovoru, navrhování a kontrolu opatření.

5) Rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru
Obecně zahrnuje zařazování pracovníků na konkrétní pracovní místo, jejich
povyšování, převádění na jinou práci, přeřazování na nižší funkci, penzionování a
propouštění.

6) Odměňování pracovníků
Obecně zahrnuje odměňování a další nástroje ovlivňování pracovního výkonu a
motivace pracovníků, včetně organizace a poskytování zaměstnaneckých výhod.

7) Vzdělávání pracovníků
Obecně zahrnuje vzdělávání včetně rozvojových aktivit, tedy identifikaci potřeb
vzdělávání, plánování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti
vzdělávacích programů, popřípadě vlastní organizace procesu vzdělávání.

8) Pracovní vztahy
Obecně zahrnuje především organizaci jednání mezi vedením organizace a
představiteli odborů, pořizování a uchovávání zápisů z jednání, zpracovávání informací
o tarifních jednáních, dohodách, zákonných ustanoveních, ale i zaměstnanecké a
mezilidské vztahy, sledování agendy stížností, disciplinární jednání, otázky komunikace
v organizaci apod.
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9) Péče o pracovníky
Obecně zahrnuje pracovní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
vedení dokumentace, organizování kontroly, otázky pracovní doby a pracovního
režimu, záležitosti sociálních služeb, např. stravování, sociálně hygienických podmínek
práce, aktivit volného času, životních podmínek pracovníků, služeb poskytovaných
rodinným příslušníkům atd.

10) Personální informační systém
Obecně zahrnuje zjišťování, uchovávání, zpracování a analýzu dat týkajících se
pracovních míst, pracovníků a jejich práce, mezd a sociálních záležitostí, personálních
činností atd.

Jednotlivé personální činnosti mají podobné základy, ale také se v mnohém liší
v závislosti na druhu a oboru práce. Stejně tak lze zejména v některých z těchto činností
najít specifika týkající se práce s dobrovolníky.

3.6.1

Vytváření a analýza pracovních míst

Analýza pracovních míst je východiskem pro realizaci mnoha dalších
personálních činností. Poskytuje informace k tvorbě popisů pracovních míst, ke
specifikaci nároků na pracovníky a k tvorbě profilů pracovníků. Cílem je shromáždit a
vyhodnotit informace o obsahu určité práce (pracovního místa) a vytvořit tak i
představu o pracovníkovi, který by měl na místě pracovat. (Kociánová 2010)

Nedílnou součástí vytvoření pracovního místa je jeho specifikace. Flannery a
Swank (1999, s. 31) uvádějí klíčové složky specifikace pracovního místa:
1.

název pracovní pozice

2.

popis pracovní pozice – vztahy, odpovědnost

3.

požadovaná kvalifikace

4.

nadřízený

5.

povinnosti a úkoly
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Chelladurai (2006, s. 166) nabízí propracovanější a ucelenější analýzu pracovní
pozice pomocí použití těchto složek:
1.

identifikace pracovní pozice

2.

shrnutí náplně práce

3.

povinnosti

4.

odpovědnost

5.

osobnostní charakteristiky

6.

pracovní podmínky

7.

zdravotní a bezpečnostní aspekty

8.

výkonnostní standardy

Při vytváření pracovních míst je možné využít tzv. motivačního přístupu
(Dvořáková 2012). Ten vychází z předpokladu, že nejlepším stimulátorem je dostatečně
podnětná a rozmanitá práce. Toho lze dosáhnou například rotací pracovních úkolů a
pracovních míst, tedy dočasným přemísťováním zaměstnance na jiná pracovní místa
s jinými úkoly a často i v jiném prostředí. Přičemž rozlišujeme rotaci krátkodobou,
probíhající v průběhu pracovní směny nebo týdne, a dlouhodobou, zahrnující cyklus
několika měsíců i let.

Specifika pro práci s dobrovolníky

Při analýze pracovních míst pro dobrovolníky je nutné stanovit, zda jsou potřeba
dobrovolníci s určitými schopnostmi a jaké schopnosti a dovednosti budou požadovány.
Je třeba vědět, kolik kvalifikovaných a kolik nekvalifikovaných dobrovolníků je
žádoucí přijmout.

3.6.2

Personální plánování

„Plánování je informačním procesem stanovení cílů a předpokládaných postupů
jejich dosažení.“ (Vodáček, Vodáčková 2009, s. 69).
Ve vztahu k personálnímu managementu je to tedy stanovení cílové potřeby
pracovníků pro budoucí činnost organizace a postupů, jak tuto potřebu pokrýt.
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Podle Vodáčka a Vodáčkové (2009) je personální plánování založeno na rozboru
kapacitních nároků prováděných pro určitý časový výhled uvažovaných prací.
Odhadované počty pracovníků se pak dělí na čtyři základní dimenze: profesní,
kvalifikační, časová, organizačně - místní.
Proces identifikace potřeb může podle těchto autorů využívat následujících
postupů:
•

využití metody přímého pozorování a vyhodnocení náplně stejných nebo
podobných prací

•

metody individuálního projednávání obsahu a způsobu práce s experty

•

metody skupinového projednávání obsahu a způsobu práce, spojené s hledáním
cest jejich zajištění

•

dotazníkové metody

•

využití expertů

•

využití rozboru záznamů („deníků“) o analyzovaných činnostech

Ne vždy však lze identifikovat potřebu dodatečné pracovní síly s potřebným
předstihem (např. úmrtí nebo invalidita pracovníka). V případě odchodů pracovníků
k jinému zaměstnavateli je tato záležitost usnadňována výpovědní lhůtou nebo
dohodnutým termínem odchodu.
Dvořáková a kol. (2012) jmenují navíc dva důležité aspekty mající vliv na
personální plánování – předpověď poptávky po práci, tj. jak aktivity organizace ovlivní
její potřebu lidských zdrojů, a předpověď nabídky lidských zdrojů, tj. projekci
disponibilních vnitřních a vnějších zdrojů pracovní síly. Dalším krokem je pak
identifikace rozdílů mezi předvídanou poptávkou a nabídkou a nástin řešení.
Zároveň Dvořáková a kol. (2012) podotýkají, že plánování lidských zdrojů
provádějí obvykle velké organizace, kterým se vynaložené náklady a čas vrátí ve
vyšším využití pracovní síly. Tyto organizace by měly sestavovat dlouhodobé
(strategické a obecné) a krátkodobé (taktické a specifické) plány.
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Dlouhodobé plány identifikují potřeby a rezervy lidských zdrojů na více let
dopředu a jsou východiskem pro plány vzdělávání a rozvoje. Krátkodobé plány se týkají
pracovních míst, která mají být obsazena během následujícího roku.

3.6.3

Získávání, výběr a přijímání pracovníků

3.6.3.1 Získávání pracovníků
Existuje velké množství zdrojů, ze kterých lze pracovníky získat. Tyto zdroje se
dělí na vnitřní (získávání z řad již existujících zaměstnanců organizace) a vnější
(získávání z řad veřejnosti mimo organizaci). Efektivnost uplatnění těchto zdrojů závisí
podle Mohelské, Rosického a Šabatové (2003, s. 23) na:

•

požadavcích pracovního místa, které se plánuje obsadit

•

objemu finančních prostředků, které může organizace do získávání investovat

•

kvalitě přípravných činností a analýz souvisejících se získáváním

Ať je využita jakákoliv metoda, důležité je jasně definovat požadavky na
pracovníka a pracovní podmínky. Tím organizace předejde ztrátě času při čtení
nevhodných nabídek.
Autoři (Mohelská, Rosický, Šabatová 2003 a Koubek 2003) se shodují na těchto
metodách získávání pracovníků:
•

doporučení stávajícího zaměstnance

•

vývěsky

•

inzerce ve sdělovacích prostředcích

•

spolupráce se vzdělávacími institucemi

•

spolupráce s úřady práce

•

samostatné přihlášení uchazeče

•

veletrhy pracovních příležitostí

•

spolupráce s personálními agenturami

•

headhunting

•

získávání zaměstnanců ze zahraničních zdrojů
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3.6.3.2 Výběr a přijímání pracovníků
Na základě analýzy materiálů uchazečů o zaměstnání provede organizace
předvýběr uchazečů. Těmito materiály bývají zpravidla životopisy a motivační dopisy.
Dále může být uchazeč vyzván k předložení dalších materiálů jako například osobní
dotazník, kopie diplomů, pracovní posudky, reference atd. Podle Mohelské, Rosického
a Šabatové (2003) hledá hodnotitel rozborem materiálů odpovědi na otázky, zda je
uchazeč způsobilý vykonávat nabízenou práci, zda jeho osobnost zapadne do
pracovního kolektivu organizace a zároveň zjišťuje, jaká je uchazečova motivace
vykonávat nabízenou práci.
Pokud uchazeč zaujme, je zpravidla pozván na pohovor. Ten může probíhat po
telefonu, ale většinou bývá osobní. Osobní pohovor může probíhat ve skupině či
jednotlivě, účastnit se ho kromě uchazeče může pouze potenciální nadřízený, ale i celá
komise.
Úspěšný uchazeč pak musí projít procesem adaptace a také začlenění do
pracovní skupiny. To může zahrnovat úvodní školení, informační příručku
zaměstnance, formální uvedení k vedoucímu útvaru personalistou, schůzku s přímým
nadřízeným, seznámení se spolupracovníky, určení jakéhosi „patrona“ z řad zkušených
zaměstnanců, pravidelnou kontrolu pracovních výsledků a míry začlenění atd.

Specifika pro práci s dobrovolníky

Obecně lze říci, že dobrovolníků nebývá přebytek. Jejich získávání tedy není
snadné. Důležitým faktorem je skutečnost, zda jsou dobrovolníci získáváni na výpomoc
při jednorázové akci, nebo je sestavován stálý tým dobrovolníků. Vytvoření stálého
týmu je samozřejmě časově i organizačně náročnější, formy spolupráce jsou
propracovanější a klade se velký důraz na udržení motivace dobrovolníků. Ovšem i
z dobrovolníků přijatých na jednorázové akce se postupně přirozenou cestou může
utvořit stálý tým.
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Plamínek a kol. (1996, s. 56) uvádějí tyto nejčastější způsoby získávání dobrovolníků:
•

leták

•

inzerce v tisku

•

náborová akce

•

agentury pro zprostředkování dobrovolné práce

•

místní a oblastní rozhlasové vysílání

•

střední a vysoké školy

•

osobní kontakty

Tošner a Sozanská (2006) přidávají k těmto způsobům ještě spolupráci
s dobrovolnickými centry a důrazně doporučují použít při získávání dobrovolníků
několika uvedených metod najednou.

Pokud organizace potřebuje dobrovolníky s určitými schopnostmi, bude nutné
provést výběr. Autoři (Plamínek a kol., Tošner a Sozanská) se shodují na důležitosti
osobního setkání při výběru dobrovolníků.
Plamínek a kol. (1996, s. 57) identifikují několik významů osobního rozhovoru
při výběru dobrovolníků:
•

Potenciální dobrovolník se ujistí, že organizace odpovídá jeho potřebám a
očekáváním.

•

Umožňuje tomu, kdo vede rozhovor, vyjasnit očekávání organizace.
Dobrovolník obdrží propagační materiály, ve kterých se může dozvědět vše
potřebné o poslání organizace, o její struktuře, způsobu práce, případně o
finančních podmínkách apod.

•

Dává příležitost organizaci dozvědět se, jaké má dobrovolník schopnosti,
temperament, motivaci, a pomůže určit, která oblast činností v organizaci by mu
nejlépe vyhovovala.

Tito autoři také výrazně doporučují potvrdit dohodu o spolupráci písemnou
formou, aby se předešlo nedorozuměním a konfliktům, které mohou být důsledkem
nejasných podmínek spolupráce obou partnerů.
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3.6.4

Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků

Klíčovým procesem vedení a řízení je právě měření lidských výkonů a jejich
hodnocení. Plamínek (2009) uvádí, že podstatou hodnocení je porovnávání
očekávaných výkonů s těmi, které byly skutečně podány. Z toho vyplývá, že
k objektivnímu hodnocení je třeba vědět, co bylo očekáváno. Autor dále poukazuje na
úzké propojení hodnocení s odměňováním. Lidé často jednají podle toho, jak a podle
čeho jsou hodnoceni, a to zejména tehdy, když je hodnocení spojeno s nějakou
odměnou.
Hodnocení je také spojeno s chybami, které jsou přirozenou součástí každého
pracovního procesu. Plamínek (2009) upozorňuje, že je žádoucí chyby analyzovat. Tedy
hledat příčiny, v jejichž důsledku k chybám došlo, a také jevy, které chyby umožnily či
usnadnily. Profesionální reakce na chybu by měla být racionální a chyba by neměla být
zapomenuta, ale - pokud je to možné - odpuštěna. Navíc je potřeba věnovat se nejen
chybám, ale vyzdvihovat také úspěchy pracovníků.
Autor se dále zmiňuje o těchto typech hodnocení: pravidelné (krátkodobé –
posuzujeme pouze výkon a dlouhodobé - posuzujeme i zdroje) a mimořádné hodnocení.
Nejčastější formou hodnocení je hodnotící rozhovor.

Specifika pro práci s dobrovolníky

Dobrovolná práce nebývá hodnocena tak striktně jako práce placená, stejně tak
ani její přínosy pro organizaci nejsou ve většině případů tolik zřetelné a vyčíslitelné.
Záleží samozřejmě na charakteru činnosti.
Tošner a Sozanská (2006) zdůrazňují, že dobrovolníci si zaslouží, aby jejich
činnost byla evidována, aby byly vykazovány počty hodin, které organizaci věnují, a
také jejich přínos organizaci jako celku. Jednorázové akce s dobrovolníky se pak dají
zhodnotit po skončení akce na setkání organizátorů i účastníků a sepsáním návrhů a
připomínek. Dodávají, že už při přípravě akce by měl být určen člověk, který bude mít
zhodnocení na starosti.
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3.6.5

Rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru

Umísťování pracovníků zahrnuje podle Werthera a Davise (1989) rozdělení
nových zaměstnanců, povýšení, přeřazení a odvolání zaměstnanců současných.
O zaměstnání či přemístění pracovníka rozhoduje obvykle jeho přímý nadřízený
spolu s výše postaveným výrobním vedoucím. Úkolem personálního oddělení je
poskytnout těmto osobám rady v otázkách politiky firmy a zaměstnancům pak rady
v oblastech, které se jich týkají. Rozhodnutí o umístění mohou být podložena potřebou
snížit náklady nebo vyrovnat sloučení firmy.
Přidělení nového zaměstnance na určitou pozici je podmíněno jeho způsobilostí.
„Člověk je pro práci na dané úloze způsobilí, pokud při ní dosahuje požadovaného
výkonu a pokud k ní má patřičné předpoklady (lidské zdroje). Takový člověk je
kompetentní vzhledem k úloze.“ (Plamínek 2009, s. 97)
K povýšení dochází, když je zaměstnanec převeden na jinou pozici, která je
v rámci dané organizace na vyšším stupni, je lépe placena a zahrnuje větší míru
zodpovědnosti. Nejčastěji se můžeme setkat s povýšením za zásluhy a s povýšením na
základě počtu služebních let.
K přeřazení naopak dochází, pokud je zaměstnanec převeden na relativně stejně
placenou pozici se shodnou mírou zodpovědnosti a stejným postavením v rámci
organizace.
Odvolání je pak převedení na pozici s nižším platem, nižší mírou zodpovědnosti
a nižším postavením v rámci organizace.
Rozhodnutím o ukončení spolupráce zaměstnance a organizace je výpověď.
Může být motivována disciplinárními, ekonomickými, obchodními nebo osobními
důvody a má několik forem: odchod (iniciativa zaměstnance), přechodné propuštění a
propuštění (iniciativa firmy). (Werther a Davis 1989)
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Specifika pro práci s dobrovolníky

Umísťování dobrovolníků je uvolněnější než v běžném pracovním procesu.
K přemístění dochází většinou po vzájemné dohodě a souhlasu obou stran, nejčastěji
kvůli potřebě vykrytí jiné pozice nebo kvůli osobním důvodům dobrovolníka.
Propuštění bývá ve vztahu dobrovolník-organizace ojedinělé, avšak pokud se tak stane,
hlavním důvodem je většinou hrubé porušení pracovních podmínek ze strany
dobrovolníka.

3.6.6

Odměňování pracovníků

Hlavní odměnou pro plnohodnotného zaměstnance je mzda za jeho práci.
Jelikož ale dobrovolník žádnou mzdu nedostává, není nutné se v této práci finanční
formě odměňování více věnovat.

Namísto mzdy jsou však dobrovolníci většinou odměňováni nejen po osobnostní
stránce, ale i různými drobnými dárky či výhodami. „Popřípadě mohou obdržet
finanční odměnu, ovšem zpravidla nižší, než je tržní mzda za jejich práci.“ (Novotný,
Lukeš 2008, s. 105)
Tošner a Sozanská (2006) uvádějí, že oceňování a odměňování by mělo provázet
dobrovolníka celým jeho pobytem v organizaci. Nedá se než souhlasit s jejich názorem,
že dobrovolníky lze odměnit mnoha způsoby. Samozřejmou odměnou je poděkování,
které patří ke každému mezilidskému kontaktu.
Mělo by být pamatováno na příležitost, kdy je vhodné se s dobrovolníky sejít a
ocenit jejich pomoc. Touto příležitostí může být například 5. prosinec jako Mezinárodní
den dobrovolníků. Nejméně jednou za rok by měl koordinátor spolu s vedením
organizace uspořádat setkání dobrovolníků a zaměstnanců spojené s veřejným oceněním
jejich zásluh a s předáním alespoň symbolické odměny.
Další možností je uvedení jmen dobrovolníků ve výroční zprávě, pozvání
dobrovolníků na neformální setkání týmu, na výlet, zájezd se zaměstnanci či klienty,
zveřejňování jejich činnosti, zajištění volné vstupenky na sportovní, kulturní akci nebo
poskytování jiných výhod plynoucích ze zaměření organizace.
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3.6.7

Vzdělávání pracovníků

Jako firemní vzdělávání se podle Tureckiové (2009, s. 79) označuje: „Souhrn
vzdělávacích aktiv zajišťovaných zaměstnavatelskou organizací se záměrem doplnit, tj.
rozšířit, prohloubit, zvýšit, nebo změnit kvalifikační strukturu pracovníků a odstranit tak
obvykle negativní rozdíl mezi jejich aktuální (subjektivní) kvalifikací a požadavky, které
na ně klade výkon pracovních činností (objektivní kvalifikace, resp. kvalifikovanost
práce).“ Autorka ovšem připouští, že v současné době je v některých organizacích
kladen důraz spíše na posilování silných stránek zaměstnanců a na rozvoj jejich
potenciálu. V praxi se oba tyto způsoby často objevují současně.
Rozlišujeme interní (na pracovišti nebo na pracovním místě) a externí (mimo
zaměstnavatelskou organizaci) typ firemního vzdělávání. Vzdělávací proces by měl
zahrnovat oba tyto typy, aby došlo nejen ke zvýšení efektivity pracovního výkonu, ale
také k vytvoření podmínek pro rozvoj osobního i profesního potenciálu pracovníků.
Cyklus firemního vzdělávání sestává ze čtyř na sebe navazujících kroků
(Tureckiová 2009, s. 82):
•

identifikace a analýza vzdělávacích potřeb

•

plánování vzdělávacích akcí

•

realizace vzdělávacích akcí
− otevřené (tzv. veřejné kurzy)
− firemní (upravené nebo „na míru šité“) kurzy
− individuální a společné vzdělávání a učení specifických skupin pracovníků
− sebevzdělávání a seberozvoj (učení se)

•

měření efektivity firemního vzdělávání
− ověření přínosu vzdělávání pro praxi
− kontrola průběhu vzdělávací akce
− zdokonalování vzdělávacích akcí
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Specifika pro práci s dobrovolníky

Tošner a Sozanská (2006) uvádějí, že příprava dobrovolníka obsahuje dvě
složky, a to obecně dobrovolnickou a speciální či odbornou, vztahující se k charakteru
jeho činnosti. Podle charakteru zastávaných činností může vzdělání dobrovolníka trvat
několik minut, hodinu, ale může mít i podobu několikadenního výcviku.

3.6.8

Pracovní vztahy

Předpokladem úspěšně fungující organizace je pozitivní interakce jejích
pracovníků. Pozitivní vztahy v organizaci podporuje informovanost a komunikace
s pracovníky. Na pracovišti se setkáme jak s formálními, tak s neformálními vztahy
mezi profesními skupinami zaměstnanců, managementem i vlastníky.
O individuálních pracovních vztazích mluvíme v případě, že se jedná o vztahy
mezi zaměstnanci jako jednotlivci a jejich zaměstnavatelem. Kolektivní pracovní vztahy
pak zahrnují vztahy zaměstnanců či jejich skupin a jejich zaměstnavatelů, nebo vztah
mezi skupinami zaměstnavatelů a odborovými organizacemi podniků. Termín pracovní
vztahy vymezuje vztahy, u nichž je vedle zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů
dalším účastníkem stát. Základním nástrojem k zabezpečení zájmu všech zúčastněných
partnerů je kolektivní vyjednávání. Během kolektivního vyjednávání mohou vzniknout
spory, jejichž krajním řešením je stávka nebo výluka. (Dvořáková 2007)

Specifika pro práci s dobrovolníky

Základem spolupráce dobrovolníků je rovnoprávné postavení každého člena
týmu. To zahrnuje i stejný přístup k nezkresleným informacím. Důležitými prvky
spolupráce jsou vzájemná otevřená výměna informací, sdílení nových myšlenek a jejich
společné rozvíjení. Naopak nepravé informace, zamlžování významných skutečností či
partikulární domluvy vedou k rozpadu atmosféry vzájemné důvěry a ze spolupráce
může vznikat soupeření či v extrémní poloze boj. (Plamínek a kol. 1996)
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V každé spolupracující skupině může vzniknout konflikt, ať už mezi jejími členy
či s okolním prostředím. Plamínek a kol. (1996) zdůrazňují, že konflikty mají nejen své
stinné, ale i užitečné stránky. Upozorňují na momentální nebo permanentní slabá místa
v organizaci. Konflikty umožňují odhalovat slabiny, ale i hledat a nacházet nápady,
vylepšovat, zdokonalovat a rozšiřovat okruh silných stránek organizace.
Konflikty je ovšem třeba řešit. Při řešení jsou podle Plamínka a kol. (1996) dvě
základní možnosti – vzít nebo nevzít řešení konfliktů do vlastních rukou.
Při aktivnější z obou alternativ může být řešení sporu vynuceno mocenskými
prostředky (řešení konfliktu násilím) nebo následuje pokus o dohodu (řešení konfliktu
jednáním).
Při neaktivní variantě jsou také dvě možnosti. Potenciální řešitel buď zůstává
v nečinnosti a vyčkává, jak vše dopadne (řešení konfliktu pasivitou) nebo se obrátí na
někoho dalšího (například na soud), aby spor rozhodl (řešení konfliktu delegací). Další
možností může být řešení náhodnou volbou (například losováním – delegování na
náhodu) nebo meditací. Jedná se o přizvání někoho třetího, neutrálního ve sporu
(tzv. meditátora), aby pomohl dospět k dohodě. Není mu povoleno věcně rozhodnout,
ale je respektován způsob, jakým účastníky k dohodě vede.

3.6.9

Péče o pracovníky

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatelů vytvářet zaměstnancům
pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Za tímto účelem zajišťují
zejména (Hruška 2009, s. 117):
•

zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance

•

zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť

•

vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných
potřeb a zájmů zaměstnanců

•

pracovnělékařskou péči
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Zaměstnavatel je také povinen zajistit bezpečnou úschovu oblečení a osobních
věcí, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání. Dále umožnit stravování a
přispívat na úhradu nákladů závodního stravování.
Další povinností vyplývající ze Zákoníku práce je péče o odborný rozvoj
zaměstnanců. Ta zahrnuje zejména (Hruška 2009, s. 117):
•

zaškolení a zaučení

•

odbornou praxi absolventů škol

•

prohlubování kvalifikace

•

zvyšování kvalifikace

Vedle těchto povinností může zaměstnavatel poskytovat i finanční příspěvky a
odměny. Samozřejmostí jsou zvláštní pracovní podmínky pro některé zaměstnance
(zaměstnankyně, matky, mladiství, zaměstnanci pečující o dítě a o jiné fyzické osoby).
Mezi další výhody, které může zaměstnavatel poskytnout, patří například:
rekreace, ozdravné pobyty, ubytování, doprava do zaměstnání, tvorba sociálního či
jiného fondu aj. (Hruška 2009)

Specifika pro práci s dobrovolníky

K nejčastějším službám poskytovaným dobrovolníkům patří poskytování
stravování a občerstvení při práci, zajištění ubytování a dále například možnost využívat
zařízení organizace bezplatně či se slevou pro ně samotné, ale i pro rodinné příslušníky.
Tak jako v zaměstnání či při práci doma je dobrovolník vystaven větším či
menším rizikům. Proto je dobré dobrovolníky pojistit.
Podle Tošnera a Sozanské (2006) může být pojištění pro dobrovolníky úrazové,
to se používá hlavně při rizikových činnostech. V jiných případech si dobrovolník sám
rozhodne, jestli se pro případ úrazu nechá pojistit. Dalším typem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dobrovolníkem při výkonu jeho dobrovolné
činnosti. To je doporučováno ve většině případů.
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3.6.10 Personální informační systém
V souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií roste
význam personálních informačních systémů. Jejich věcnou stránku tvoří personální
evidence a dokumentace. Termínem informační systém rozumíme podle Dvořákové
(2007) nejen uchovávání dat, ale také jejich systematické a efektivní získávání, třídění,
provazování, interpretaci, generování nových informací, druhotné vyhledávání a
distribuci.
Rozsah personální evidence a způsob jejího vedení by měly odpovídat velikosti
podniku a personálního útvaru, strategii a legislativním požadavkům. Plně rozvinutý
personální informační systém obsahuje dokumenty ze všech oblastí personální činnosti
(například: databáze základních údajů o zaměstnancích, plány potřeby zaměstnanců,
výsledky hodnocení, analýzy efektivnosti vzdělávání, evidence pracovní neschopnosti a
dovolených atd.).
Podmínkou pro plynulý chod podniku je využívání a uchovávání zcela nebo
částečně standardizované personální dokumentace, jejíž potřeba vyplývá v některých
případech přímo z legislativy. Jsou to nejčastěji dokumenty týkající se vzniku, změny či
ukončení pracovního poměru (pracovní smlouva, jmenovací listina, změna pracovního
zařazení, výpověď aj.). (Dvořáková 2007)

Specifika pro práci s dobrovolníky

Personální informační systém dobrovolníků se zejména při jednorázových akcí
většinou zužuje pouze na databázi základních údajů o dobrovolnících. Údaje o
dobrovolnících je ale vhodné uchovávat stejně jako údaje o zaměstnancích. Organizace
je může využít při navazování příští spolupráce na bázi dobrovolnictví, ale i jako zdroj
při získávání plnohodnotných zaměstnanců.
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4

METODIKA PRÁCE

4.1 Sledovaný soubor
Sledovaným souborem je skupina 115 Čechů, kteří pracovali jako dobrovolníci
v Českém domě, a skupina jejich nadřízených.
Výzkumným souborem je 20 dobrovolníků, se kterými byly provedeny
neformální rozhovory.

4.2 Použité metody
Tato bakalářská práce je deskriptivní případovou studií zkoumající programy,
události, role a vztahy. (rozdělení podle Hendla 2008). Vzhledem k povaze celého
výzkumu a velikosti výzkumného souboru byly k získání dat použity pouze kvalitativní
metody.
Hlavní metodou sběru dat je metoda zúčastněného pozorování. Pozorování bylo
v tomto případě v přirozeném prostředí, otevřené, nestrukturované, osobní a přímé i
nepřímé.
Další použitou metodou je polostrukturované hloubkové interview doplněné o
data z neformálních rozhovorů.

4.3 Sběr dat
Klíčová je vlastní účast na LOH jako dobrovolnice v Českém domě, která mi
umožnila provádět každodenní pozorování v období od 26. 7. do 12. 8. 2012, a vytvářet
si popisné a reflektující poznámky.
V únoru 2013 proběhlo v Praze hloubkové interview s hlavním koordinátorem
dobrovolníků Tomášem Mirovským. Získané informace byly doplněny o průběžné
neformální rozhovory s několika dobrovolníky.
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4.4 Analýza dat
Hloubkové interview bylo nahráváno na diktafon a poté přepsáno do shrnujícího
protokolu.
Písemné poznámky z neformálních rozhovorů a pozorování byly zpracovány do
elektronické podoby.
Získaná data byla poté segmentována. Segmentace probíhala s návazností na
vypracovanou teoretickou část bakalářské práce, která se zabývá dobrovolnictvím,
personálním managementem a managementem dobrovolníků.
Z jednotlivých segmentů byl utvořen ucelený obraz celého procesu organizace
dobrovolníků v Českém domě. Na základě problémů, které vznikly, proběhla
identifikace “slabých míst“ v procesu organizace a byla navržena jiná řešení.
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5

ORGANIZACE DOBROVOLNÍKŮ PRO ČESKÝ DŮM

V této části práce je blíže představen projekt Českého domu v Londýně. Dále je
podrobně popsán proces organizace dobrovolníků v Českém domě na základě
zpracovaných dat z pozorování, hloubkového interview a neformálních rozhovorů. Pro
větší přehlednost a podání uceleného obrazu je tento proces rozdělen do skupin
odpovídajícím základním personálním činnostem, které byly zpracovány v teoretické
části práce.

5.1 Působiště dobrovolníků - Český dům v Londýně
Český dům pro LOH 2012 byl umístěn v budově Business Design Centre
v londýnské čtvrti Islington. Jeho rozloha byla téměř 2 000 m2. Budova byla vybrána
mimo jiné proto, že připomíná Vinohradský pavilon či Průmyslový palác v Praze. Svou
roli hrálo i umístění nedaleko Olympijského parku, protože Český olympijský dům byl
poprvé v historii otevřen široké veřejnosti, a to mezi 27. červencem a 12. srpnem 2012
od pondělí do soboty od 10 do 24 hodin a v neděli od 10 do 22 hodin.
Hosty byli členové olympijské výpravy, současní i bývalí reprezentanti. Dále
zahraniční sportovci (pozvání přijali například Sebastian Coe, Sergej Bubka, Wilson
Kipketer, Colin Jackson, Hicham El Guerroui, Matt Emmons a další) a známé skupiny
české hudební scény jako Monkey Business, Charlie Straight, Support Lesbiens,
Toxique aj.
Součástí byly i výstavy českých umělců. Novou instalaci, klikující doubledecker
London Booster, představil před Českým domem výtvarník David Černý a setkal se s
velkým úspěchem především u místních občanů.
Pro fanoušky bylo k dispozici celkem 20 velkoplošných obrazovek, kde mohli
nepřetržitě sledovat dění na sportovištích a společně pak oslavovat české úspěchy. Pro
tyto účely nechyběly ani české bary a restaurace a obchod s oficiální olympijskou
kolekcí. Stejně jako tato kolekce, i architektonické řešení celého prostoru bylo
inspirováno slavným obrazem Dvoubarevná fuga malíře Františka Kupky.
(Alföldi, Hromádková, Zemánek 2012)
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Fanoušci si mohli i aktivně zasportovat či sledovat zajímavé zápasy naživo na
basketbalovém hřišti přímo uprostřed Českého domu.
Celkový počet návštěvníků byl 78 700, rekordní návštěva 6 700 lidí byla
zaznamenána 4. srpna, kdy se konal finálový závod Miroslavy Knapkové.
(www.ceskydum2012.cz)
V Českém domě jsme dále mohli nalézt vysílací studio ČT4, kancelář Českého
olympijského výboru a informační a prodejní stánky partnerů Českého týmu.
Český dům také vydával svůj vlastní deník Czech House News, který byl
zdarma distribuován veřejnosti.
Za své pak mluví skutečnost, že byl Český dům v Londýně vyhlášen nejlepším
národním olympijským domem Londýnských her.

5.2 Vytváření a analýza pracovních míst
Dobrovolníci v Českém domě zastávali celkem 12 různých pracovních pozic.
Tyto pozice se lišily nejen náplní práce, ale i požadavky na pracovníky a organizací
směn. Navíc byli ještě vybráni 3 asistenti koordinátora, kteří pomáhali při organizaci
dobrovolníků.
Všichni dobrovolníci ale museli splňovat určité požadavky bez ohledu na to,
jakou práci v Českém domě vykonávali. Charakteristika obecné pracovní pozice
dobrovolník v Českém domě byla provedena podle Flanneryho a Swanka.

Název pracovní pozice:
Dobrovolník v Českém domě při LOH v Londýně

Popis pracovní pozice:
Práce je zaměřená na komunikaci s návštěvníky Českého domu, poskytování informací
popř. obsluhu a pomoc návštěvníkům a propagační činnost.
Podmínkou výkonu práce je zajištění vlastního ubytování a dopravy do Londýna a po
Londýně.
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Minimální doba výkonu práce je 2 týdny, v případě práce po celou dobu provozu
Českého domu je to 18 dnů. Pozice není smluvně podložena. Každý dobrovolník je
odpovědný hlavnímu koordinátorovi, v případě jeho nepřítomnosti jeho kompetence ve
vztahu k dobrovolníkům přebírají asistenti koordinátora Dana Finková, Jan Kubeš a Jiří
Barták. Dobrovolníci zastávající specifické pozice jsou odpovědni vedoucímu úseku, ve
kterém je pozice vykonávána (např. Catering, Press Centrum,…).

Požadovaná kvalifikace, vlastnosti:
Znalost anglického jazyka na konverzační úrovni slovem i písmem, minimální věk
20 let, trestní bezúhonnost. Další specifické požadavky jsou uvedeny v Tabulce 1.

Tabulka 1: Specifické požadavky pro určité pozice
Název pozice
Catering

Požadavky
zkušenosti s obsluhou hostů v restauračním zařízení,
potravinářský průkaz

Prodejci v obchodě Alpine Pro

zkušenosti s prací na pokladně

Koordinátoři basketbalu

hráči, trenéři nebo učitelé basketbalu

Pracovníci stánku MF Dnes

zkušenosti s psaním článků pro média

Řidiči

řidičský průkaz skupiny B, znalost Londýna, zkušenosti s
řízení vlevo

Pracovníci Press Centra

ovládání základní práce s počítačem

Zdroj: vlastní zpracování

Nadřízený:
Koordinátor dobrovolníků Tomáš Mirovský, vedoucí jednotlivých úseků dle specifické
pozice.
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Povinnosti a úkoly:
Všichni dobrovolníci musejí být po dobu provozu Českého domu k dispozici ke
kontaktu přes mobilní telefon.

Pracovníci informačního stánku Českého domu a Čedok
•

poskytování základních informací o Českém domě

•

komunikace s návštěvníky

•

prodej olympijských vstupenek

•

poskytování informací klientům CK Čedok

Pracovníci cateringu
•

obsluha hostů v restauraci Českého domu

•

výpomoc v kuchyni restaurace

•

obsluha ve VIP lounge

• doplňování surovin, potravin a nápojů

Řidiči
•

zajištění odvozu sportovců a členů Českého olympijského výboru a
organizačního výboru Českého domu z/na letiště, k ubytování atd.

Pracovníci stánku MF Dnes
•

správa počítačů v informačním stánku

•

poskytování informací o soutěžní anketě MF Dnes a sběr dat

•

správa wi-fi sítě

•

příprava kávy pro návštěvníky
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Koordinátoři basketbalu
•

správa basketbalového hřiště

•

organizace turnajů a soutěží pro profesionály a amatéry

•

podpora basketbalistů

Pracovníci Press Centra
•

podpora mediálního centra

•

psaní článků do novin Czech House News

Pracovníci akreditace
•

poskytování informací návštěvníkům

•

tvorba akreditačních průkazů

Obsluha stánku krajů
•

poskytování informací o jednotlivých krajích České republiky (Karlovarský,
Ústecký)

•

příprava Karlovarských oplatek pro návštěvníky

•

organizace provozu stánku při akci Den kraje, obsluha návštěvníků

Barmani
•

příprava nápojů na baru

•

obsluha návštěvníků

Recepční VIP
•

obsluha recepce VIP lounge

•

podpora návštěvníků z řad VIP
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Prodejci v obchodě Alpine Pro
•

obsluha zákazníků

•

prodej zboží

•

doplňování zboží

Pracovníci na ploše
• poskytování informací kolemjdoucím před Českým domem u instalace Davida
Černého
• poskytování informací návštěvníkům uvnitř Českého domu
• distribuce novin Czech House News a propagačních materiálů
• návštěva olympijských domů v okolí Českého domu
• poskytování informací na telefonní infolince
• hlídání vstupů do kanceláří a do zázemí
• pomoc při díkůvzdání sportovcům
• pomoc při zvučení kapel
• vykrývání aktuálních potřeb na jednotlivých stáncích
• asistence organizátorům dle aktuálních potřeb

5.3 Personální plánování
Personální plánování dobrovolníků probíhalo ve zjednodušené podobě
s ohledem na úsporu finančních prostředků a na skutečnost, že potřeba pracovníků byla
plánována pouze na jednorázovou akci.
Plánování začalo v říjnu 2011 a plánovaný počet přijatých dobrovolníků
postupně narůstal podle specifikace činností a rozsahu nabídky aktivit v Českém domě.
První předpoklad byl 40 lidí, konečný 120. Nejednalo se o skokový nárůst, ale postupné
doplňování. Finální počet byl jasný až v polovině června 2012.
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Na základě konkretizace jednotlivých činností se tedy postupně specifikovala
potřeba pracovníků. Počet potřebných pracovníků pro jednotlivé pozice je uveden
v Tabulce 2. Důležitým předpokladem bylo, aby dobrovolníci nebyli v Českém domě
po celou dobu jeho otevření, ale aby měli možnost zažít atmosféru olympijských her –
veškeré pozice tedy musely být zdvojené. A podle toho, jak se samotný obsah Českého
domu konkretizoval, doplňovali se počty dobrovolníků. Každé 2 týdny probíhaly
schůzky organizačního štábu, které se týkaly potřeby dobrovolníků, protože nárůst
počtu požadovaných dobrovolníků musel být vždy doložen jejich konkrétním
zapojením.
Postupně se vytvořily 2 skupiny pracovníků. První tvořili ti, kteří měli jasně
dané činnosti. Ti byli v menších skupinách řízeni konkrétními lidmi a jejich pracovní
doba se odvíjela od potřeb konkrétní pozice. Druhou skupinou byli dobrovolníci „na
ploše“, kteří zajišťovali informovanost návštěvníků, bezpečnostní pozice a další činnosti
podle potřeb. Jejich pracovní doba byla od 9:30 do 17 hodin nebo od 16:30 do 24 hodin,
v neděli do 22 hodin. Na těchto směnách se střídali podle potřeby a podle jejich
možností.
V některých případech došlo během spolupráce ke změnám v organizaci směn,
které měly vést k efektivnější práci a k větší spokojenosti dobrovolníků.
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Tabulka 2: Potřebný počet pracovníků na jednotlivé pozice
Počet

Název pozice

pracovníků

Asistenti koordinátora

3

Barmani

6

Koordinátoři basketbalu

3

Obsluha stánku krajů

4

Pracovníci „na ploše“

cca 40

Pracovníci akreditace

5

Pracovníci cateringu

9

Pracovníci informačního stánku Českého domu a Čedok

2

Pracovníci Press Centra

4

Pracovníci stánku MF Dnes

2

Prodejci v obchodě Alpine Pro

3

Recepční VIP

3

Řidiči

8

Zdroj: vlastní zpracování

5.4 Získávání, výběr a přijímání pracovníků
5.4.1

Získávání pracovníků

Většina pracovníků byla získána z vnějších zdrojů. Koordinátor ale využil i
vlastní zdroje tak, že si mezi svými dlouholetými spolupracovníky a kamarády vybral 3
asistenty, kteří mu po celou dobu provozu Českého domu pomáhali s organizací
dobrovolníků.
Pro získávání z vnějších zdrojů bylo využito metody inzerce ve sdělovacích
prostředcích, spolupráce se vzdělávacími institucemi a doporučení známého
zaměstnance.
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Informace o možnosti dobrovolnictví v Českém domě byla umístěna na
webových stránkách Českého olympijského výboru, později také na oficiálních
stránkách Českého domu a na webu Českého centra v Londýně. Zájemci byli po
přečtení informace přesměrováni na internetový přihlašovací formulář, kde uvedli
základní informace o sobě, a poté byli kontaktováni koordinátorem prostřednictvím
e-mailu.
O náboru dobrovolníků se veřejnost dozvěděla také prostřednictvím pořadu
Olympijský magazín, který byl vysílán 2 – 3x týdně v České televizi.
Osloveny

byly

vysoké

školy

se

sportovním

zaměřením

s nabídkou

dobrovolnictví pro studenty.
Již vybraní dobrovolníci v některých případech rozšířili informace mezi své
známé a doporučili koordinátorovi někoho z nich.
Osobně jsem první informaci o možnosti dobrovolnictví v Českém domě slyšela
právě v Olympijském magazínu, poté znovu při jedné z přednášek na FTVS UK.
Nakonec jsem se rozhodla vyhledat stránky Českého domu a vyplnit tam přihlašovací
formulář.
Rozsah inzerce byl podle mého názoru dostačující, celkem se přihlásilo asi 650
zájemců. V e-mailovém nebo osobní kontaktu s koordinátorem zůstalo 321 zájemců,
ostatní po upřesnění podmínek již nereagovali.

5.4.2

Výběr pracovníků

Důležitým bodem bylo splnění požadavků, a to především věkového limitu a
jazykových dovedností. Dále dobrovolníci museli vědět, za jakých podmínek se mohou
zúčastnit. Klíčovou roli hrál fakt, že náklady na dopravu a ubytování si musejí hradit.
Právě na základě tohoto požadavku asi 50% zájemců odpadlo.
Koordinátor tedy posléze vybíral z 321 zájemců. Předvýběr proběhl po
zhodnocení životopisů a motivačních dopisů, které museli uchazeči koordinátorovi
zaslat spolu s fotografií. Vybraní byli poté pozváni na osobní pohovor, zde byl přítomen
pouze koordinátor. Pohovory probíhaly v termínech: 12. 4., 16. 4., 25. 4., 28. 4., 17. 5.,
25. 5. 2012 a následně již individuálně v Praze, v Olomouci a v Londýně. Každý měl
možnost vybrat si jak termín, tak hodinu pohovoru.
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Zájemci pobývající mimo Českou republiku měli možnost pohovoru
prostřednictvím programu Skype, tuto možnost využilo 8 uchazečů. Celkově se
koordinátor

před

zahájením

olympiády

osobně

nesetkal

s deseti

budoucími

dobrovolníky.

5.4.3

Přijímání pracovníků

Celkem bylo přijato 120 dobrovolníků, většina pracovala po celou dobu provozu
Českého domu, 9 osob bylo přijato až v průběhu olympiády.
Vybraní uchazeči se stali součástí uzavřené skupiny na sociální síti Facebook a
prostřednictvím této skupiny a e-mailu probíhala další komunikace.
Dále následovala oficiální schůzka na FTVS UK a několik neoficiálních setkání.
Vybraní byli také osloveni, aby si vyzkoušeli roli dobrovolníků již při některém
ze závodů běžeckého seriálu RunCzech, na jejichž organizaci se koordinátor podílí.
Účast nebyla bezpodmínečná, přesto se mnoho vybraných přihlásilo, a koordinátor je
tak mohl vidět při práci ještě před samotným zahájením provozu Českého domu.
Z přijatých uchazečů se do zahájení provozu odhlásilo 25 lidí. Většinou se
jednalo o pracovní důvody, několik zájemců také podcenilo nutnost zajistit si s
dostatečným předstihem důvěryhodné ubytování v Londýně. Většina odhlášených byla
nahrazena zájemci, kterým bylo původně předem určeno, že jsou náhradníci.
Celkový počet dobrovolníků v Českém domě byl 115 osob.

5.5 Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků
Úvodní setkání dobrovolníků a jejich nadřízených proběhlo v Českém domě den
před zahájením provozu. Dobrovolníci zde obdrželi akreditační průkazy se svou
fotografií a číselným vyznačením částí Českého domu, do kterých mají přístup
(viz. Příloha č. 1). Fotografii již předem odeslali na koordinátorův e-mail tak, aby
mohly být průkazy vyhotoveny s předstihem. Těmito akreditacemi se dobrovolníci
prokazovali pokaždé při příchodu do Českého domu a ochranka je tak mohla snadno
odlišit od běžných návštěvníků.
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Dobrovolníci byli povinni nosit průkazy na viditelném místě po celou dobu pobytu
v Českém domě, ať už v tu dobu byli ve službě či nikoliv. Důvodem byla snadnější
identifikace všech osob, které se v Českém domě vyskytovaly.
Dalším prostředkem identifikace byla dobrovolnická uniforma, kterou byli
dobrovolníci povinni nosit v průběhu své služby.
Dobrovolníci se museli dostavit vždy 30 minut před začátkem směny. Všichni
pracovníci „na ploše“ se zúčastnili úvodní schůzky, která před začátkem každé směny
probíhala. Tématem bylo hodnocení předchozího dne a případné změny a novinky
v organizaci prací v Českém domě, denní program a rozdělení úkolů. Brzký příchod
znamenal většinou možnost výběru úkolu či práce.
Pracovní doba byla od 9:30 do 17 hodin nebo od 16:30 do 24 hodin, v neděli do
22 hodin. V průběhu pracovní doby byli dobrovolníci „na ploše“ kontrolováni a řízeni
asistenty koordinátora a koordinátorem samotným, ten měl ovšem v Českém domě i jiné
úkoly. Ostatní dobrovolníci byli řízeni vedoucími příslušných úseků. Vzhledem
k dostatečnému počtu pracovníků a možnosti střídání na jednotlivých pozicích měli
dobrovolníci několikrát během směny příležitost se občerstvit.
Směny se plánovaly většinou na 2 – 3 dny dopředu po dohodě s asistenty
koordinátora. Ti vycházeli dobrovolníkům vstříc především v případě návštěvy
některého z olympijských závodů.
Hodnocení odvedené práce i případné výtky či důležitá upozornění se také
objevovaly v uzavřené skupině na sociální síti Facebook. Většina dobrovolníků měla
v místě ubytování přístup na internet, všichni pak mohli využít několika počítačů, které
byly k dispozici i návštěvníkům přímo v Českém domě.
Závěrečné hodnocení proběhlo na společném setkání ve VIP lounge poslední
den provozu Českého domu po jeho uzavření pro veřejnost. Vzhledem k dobrému
výsledku celé spolupráce bylo toto hodnocení velice pozitivní.

5.6 Rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru
Po specifikaci potřebného počtu pracovníků na jednotlivé pozice byly tyto
požadavky zveřejněny koordinátorem v uzavřené skupině na sociální síti Facebook a
dobrovolníci se mohli na tyto pozice hlásit.
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Kritériem byla rychlost přihlášení a samozřejmě splnění požadavků na jednotlivé pozice
a jejich doložení. Dobrovolníci, kteří se nepřihlásili nebo nebyli vybráni na žádnou ze
specifických pozic, zastávali pozici pracovníků „na ploše“.
V rámci dobrovolnictví v Českém domě nebyl možný žádný způsob povýšení.
Došlo ovšem k odchodu dvou pracovníků. Jeden z nich pracoval jako prodejce na
stánku Alpine Pro a odešel ze své vlastní vůle z důvodu nespokojenosti s jednáním ze
strany této společnosti. Druhý musel být po dvou dnech, kdy neplnil své povinnosti
pracovníka „na ploše“, propuštěn.
Často se stávalo, že dobrovolníci měnili své původní pracovní pozice. Někteří
z důvodu nespokojenosti s původní pozicí, jiní chtěli vyzkoušet i jinou pozici, další byli
požádáni o dočasné vykrytí prázdného místa. Změny probíhaly bez větších problémů, a
pokud se sehnal odpovídající náhradník, koordinátor a jeho asistenti se snažili vyjít
všem dobrovolníkům vstříc.

5.7 Odměňování pracovníků
5.7.1

Stravování

Dobrovolníci dostávali na začátku každé směny speciální stravenky platné v
restauraci Českého domu. Každý dostal jednu stravenku hodnoty 7₤ a jednu hodnoty
4₤. Stravenka s vyšší hodnotou byla ekvivalentem pro odběr jednoho teplého jídla a
jednoho nápoje, za stravenku s nižší hodnotou si mohl dobrovolník vybrat jednu
studenou bagetu a jeden nápoj. Na výběr bylo každý den většinou ze 2 teplých jídel,
3 – 5 baget a 4 druhů nápojů.
Tento způsob stravování byl dostačující, osobně se mi nestalo, že bych si během
směny musela kupovat nějaké další jídlo a ani moji spolupracovníci si na žádné
nedostatky nestěžovali.

5.7.2

Oblečení a doplňky Alpine Pro

Dobrovolnickou uniformu tvořilo oblečení od oficiálního partnera Českého
olympijského týmu značky Alpine Pro. Součástí byla 3 trička z olympijské kolekce,
kalhoty z funkčního materiálu, krátké kalhoty, mikina, olympijské jednorázové
pláštěnky, čepice a batoh.
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Toto oblečení si mohli dobrovolníci po skončení olympiády ponechat. Na konci služby
ještě dostali jako dárek sportovní tašku z olympijské kolekce.

5.7.3

Motivační program

Během spolupráce také vznikl program odměn, který měl dobrovolníky
motivovat k odpracování co největšího počtu směn. Vycházelo se z předpokladu, že
pokud jednotlivec odpracuje každý den provozu Českého domu jednu směnu, bude mít
nakonec odpracováno 17 směn. Podobu tohoto programu nalezneme v Tabulce 3.

Tabulka 3: Motivační program
Počet
odpracovaných

Odměna

směn
10

další tričko z olympijské kolekce

12

poukaz na odběr zboží ze stánku Alpine Pro v hodnotě 20₤

17

jakákoliv součást dobrovolnické uniformy navíc

více jak 17

speciální překvapení

Zdroj: vlastní zpracování
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5.7.4

Vstupenky na sportoviště

Další odměnou pro dobrovolníky byla možnost získání vstupenek na olympijská
sportoviště. V Českém domě si mohli zákazníci koupit či vyzvednou předem zakoupené
vstupenky na sportoviště. Dobrovolníci měli možnost zdarma získat některé vstupenky,
které si nikdo nevyzvedl, ačkoliv byly již zaplacené. Dále také mohli získat se slevou
vstupenky, které se neprodaly, a to vždy večer před událostí. Nejprve se uvolňoval
pouze malý počet vstupenek, možnosti byly ihned oznamovány koordinátorem na síti
Facebook a kdo se přihlásil nejdříve, získal vstupenku.
Později byly v nabídce už pouze vstupenky se slevou a přešlo se na systém
losování, to probíhalo denně při střídání směn. Každý dobrovolník dostal speciální
kartičku se svým jménem. Tu mohl každý den hodit do slosování o jeden typ vstupenek
a to do té doby, dokud nebyl vylosován. Pokud se tak stalo, na místě obdržel vstupenku,
zaplatil ji a dále už se žádného hlasování zúčastnit nemohl. Cílem bylo, aby se každý
dobrovolník alespoň jednou podíval na olympijské sportoviště, a tento cíl byl splněn.

5.7.5

Slevy

Dobrovolníkům také byla poskytnuta řada slev. Ještě před začátkem olympiády
mohli využít nabídky České pojišťovny na pojištění pracovní cesty do Londýna s 20 %
slevou.
Společnost Čedok nabídla možnost dopravy z Prahy přímo k Českému domu a
zpět za 1500 Kč.
Dále měli dobrovolníci po předložení akreditace 30 % slevu ve stánku Alpine
Pro v Českém domě.
Výhodou byla také možnost odběru poukazů na vstup do Českého domu zdarma.
Tyto poukazy dobrovolníci hojně využívali pro svou rodinu a známé.

5.7.6

Společná setkání a focení se sportovci

Odměnou dobrovolníkům byla také možnost setkání s řadou sportovců a
významných osobností. V některých případech byla organizována i společná focení se
sportovci.
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5.7.7

Certifikát

Na konci své služby se dobrovolníci sešli ve VIP lounge, aby se zúčastnili
oficiálního poděkování za jejich práci. Při této příležitosti každý z nich obdržel
certifikát o účasti v programu pro dobrovolníky. Tento certifikát byl na místě podepsán
paní Věrou Čáslavskou.

5.8 Vzdělávání pracovníků
První informační schůzka proběhla 25. 6. 2012 na FTVS UK. Zúčastnil se jí
tehdejší předseda ČOV Milan Jirásek, dále Josef Dovalil, Alexandr Kliment, Tomáš
Mirovský a více než polovina dobrovolníků. Ti se zde dozvěděli nové informace o
provozu Českého domu a činnostech pro dobrovolníky. Řešila se očekávaná
návštěvnost Českého domu, vstupné do Českého domu, výhody pro dobrovolníky a
jejich rodinné příslušníky či kamarády, datum a čas první schůzky v Českém domě,
dobrovolnické uniformy, pracovní pozice, stravování, identifikace pomocí akreditace a
volná místa pro náhradníky. Tato schůzka byla poté následována neformálním setkáním
dobrovolníků a koordinátora v restauraci poblíž fakulty.
První schůzka v Českém domě proběhla den před zahájením provozu. Této
schůzky se již zúčastnili všichni dobrovolníci (kromě těch, kteří byli přijati až
v průběhu olympiády). Koordinátor na ní představil své asistenty a členy organizačního
výboru Českého domu. Byly upřesněny informace z úvodní schůzky na FTVS.
Následovala prohlídka Českého domu a popis jeho prostor. Mapa Českého domu
je přílohou číslo 2 v této práci. Dobrovolníci byli také upozorněni na umístění
únikových východů a jiných důležitých součástí domu a poučeni o bezpečnosti práce a
nutných opatřeních.
Dobrovolníci, kterým byla určena specifická pozice, byli poté seznámeni se
svými nadřízenými, se kterými pak absolvovali úvodní zaučení.
Krátké informační schůzky poté probíhaly před začátkem každé směny.
Důležitým bodem těchto schůzek byla také aktualizace programu Českého domu a
činností s tím souvisejících.
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5.9 Pracovní vztahy
Mezi skupinou dobrovolníků, koordinátorem a jeho asistenty panovaly
v naprosté většině případů přátelské vztahy. Stejně tak členové ČOV a organizačního
týmu Českého domu jednali s dobrovolníky přátelsky. Problémy se vyskytly pouze
v souvislosti s jednáním zaměstnanců Alpine Pro, to bude rozebráno později.
Dobrovolníci byli dostatečně informováni o dění v Českém domě i kolem něj.
Jak již bylo řečeno, před začátkem každé směny probíhala krátká informační schůzka
týkající se ohlasů z předchozího dne, stávajícího programu Českého domu, rozdělení
směn a zvláštních úkolů, které je potřeba ten den splnit.
Drobné konflikty v rámci neformálních vztahů se samozřejmě objevily, jak tomu
bývá v každé pracovní skupině. Zásadním způsobem ovšem neovlivňovaly práci
dobrovolníků. Větším konfliktům bude věnována pozornost v další části práce, těch ale
také nebylo mnoho a i podle slov koordinátora nebyly nijak zvlášť závažné.
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5.10

Péče o pracovníky

Z mého pohledu i pohledu většiny mých kolegů si organizace spolupráce
dobrovolníků velice vážila a nabídla jim příjemné pracovní prostředí a mnoho výhod.
Zajištěno bylo stravování, jak je již zmíněno výše. Zmíněna byla také možnost
získat vstup do Českého domu zdarma pro rodinu a známé dobrovolníků.
Dobrovolníci byli na první schůzce v Českém domě poučeni o bezpečnosti
práce. Podmínkou pro výkon práce bylo pojištění pro práci v zahraničí, které si všichni
dobrovolníci museli zajistit sami. Skutečnost, jestli jsou dobrovolníci pojištěni, ovšem
nebyla nijak ověřena.
Dobrovolníci se při vstupu do Českého domu prokazovali akreditační průkazem,
který jim umožňoval návštěvu domu i mimo pracovní dobu.
Zpočátku nebyl zajištěn žádný prostor, kde by si dobrovolníci mohli uložit své
osobní věci během služby, což způsobovalo řadu problémů. Tuto situaci se ale podařilo
vyřešit a hned druhý den služby byla vytvořena ve volných prostorách Českého domu
uzamykatelná šatna, která byla k dispozici všem dobrovolníkům.
Koordinátoři na basketbalovém hřišti měli k dispozici i sprchy.
Uskutečnilo se i několik doprovodných akcí pro dobrovolníky. Organizovalo se
společné vítání olympijské pochodně, společné fandění na veřejně přístupných
závodech, dobrovolnický turnaj v basketbalu, podepisování triček a vlajek sportovcům.
Prostor byl i pro podobné akce pocházející z vlastní iniciativy dobrovolníků.
Poslední večer provozu proběhlo poděkování všem dobrovolníkům před diváky
na pódiu Českého domu, kde následovalo společné focení. Poslední den provozu domu
byl poté dobrovolníkům umožněn vstup do VIP lounge a konzumace nápojů zdarma.
Tam proběhlo oficiální poděkování koordinátora a funkcionářů ČOV, následoval
hudební večer, kterého se zúčastnila i olympijská vítězka Věra Čáslavská. Ta všem
dobrovolníkům podepsala certifikáty, které jim byly během večera předány.
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5.11 Personální informační systém
Pro jednorázovou akci pochopitelně organizátoři nezaváděli personální
informační systém. Nicméně v podkladech pro Český dům v Londýně jsou i základní
informace o dobrovolnících, s těmi se ale zatím dál nepracuje.
V současné době pořád funguje uzavřená skupina na sociální síti Facebook.
Prostřednictvím této skupiny jsou dobrovolníci i koordinátor stále v kontaktu. Objevilo
se zde mimo jiné již několik pracovních nabídek zprostředkovaných jednotlivými
dobrovolníky.
Díky dobře odvedené práci dobrovolníků se s jejich spoluprací počítá pro další
projekty Českého olympijského výboru. Nedávno proběhla informační schůzka
koordinátora a dobrovolníků, které chce ČOV zapojit do projektu České olympijské
nadace.
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6 PROBLEMATICKÉ SITUACE A NÁVRHY NA ŘEŠENÍ
Je nutné říci, že problematických situací se vyskytlo velice málo a celý systém
organizace dobrovolníků fungoval až na drobné výjimky skvěle. Koordinátor se nechal
slyšet, že v průběhu spolupráce s dobrovolníky nevznikl žádný zásadní problém, a tento
názor sdílí i samotní dobrovolníci.

6.1 Předčasné ukončení spolupráce
Výjimkou jsou pouze dva dobrovolníci, se kterými byla spolupráce ukončena
předčasně.
6.1.1

Propuštění

Jeden z nich byl propuštěn z důvodu neplnění svých povinností. Je těžké říci, jak
tomuto problému předcházet. Kritéria výběru dobrovolníků byla podle všeho
dostačující, faktem je, že z celkového počtu 115 pracovníků se neosvědčil pouze jeden.
Doporučila bych ovšem, pokud je to možné, provést osobní pohovor se všemi
pracovníky a zařadit do pohovoru i otázky, které se používají u pohovorů na běžné
pracovní místo. Například otázky na předešlé pracovní zkušenosti, důvody opuštění
některých pracovních míst, zkušenosti s dobrovolnictvím, očekávání a obavy, které si
uchazeč spojuje s dobrovolnictvím v Českém domě atd. Osobní pohovor s uchazeči o
dobrovolnictví měl totiž spíše charakter upřesňování informací a popisu práce
dobrovolníků. O pracovních zkušenostech, přístupu a vlastnostech uchazeče se
koordinátor na pohovoru moc informací nedozvěděl. Některé tyto otázky byly
zodpovězeny v motivačním dopisu, u něj ale nikdy není jistotou, že pochází
z uchazečových vlastních myšlenek.
Osobně bych také doporučila písemně stvrdit závazek mezi dobrovolníky a
organizací.
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6.1.2

Chování ostatních zaměstnanců

Druhý dobrovolník sám předčasně ukončil spolupráci z důvodu nespokojenosti
s chováním zaměstnanců Alpine Pro. Dobrovolníci, jejichž úkolem byl prodej a
doplňování zboží ve stánku Alpine Pro, pracovali pod vedením zaměstnanců této
společnosti. Mezi nimi a dobrovolníky opakovaně docházelo k neshodám. Problémem
bylo, že všichni zastávali stejnou práci, ovšem dobrovolníci zdarma a zaměstnanci
společnosti byli placeni. K dobrovolníkům se někteří z těchto zaměstnanců chovali
nadřazeně a jejich pracovní vytížení bylo někdy dokonce menší než pracovní vytížení
dobrovolníků. Docházelo tedy k napětí mezi spolupracovníky a pocitu druhořadosti
dobrovolníků, kterým se od jejich vedoucích nedostalo patřičného uznání.
V tomto případě by bylo vhodné provést před začátkem spolupráce školení pro
vedoucí úseků, pod kterými měli dobrovolníci pracovat a kteří s prací s dobrovolníky
neměli žádné nebo pouze malé zkušenosti. Objasnit jim podmínky, za kterých byli
dobrovolníci přijati, jejich práva a povinnosti a způsob, jakým by se s nimi mělo jednat.
Dále by také bylo vhodné předem přesně vyjasnit, co bude náplní práce dobrovolníků a
co placených zaměstnanců, informovat o tom obě strany a stanovená pravidla
dodržovat.
Dodávám, že v Českém domě se pohybovalo mnoho placených zaměstnanců,
kteří měli většinou odlišnou pracovní náplň než dobrovolníci. S naprostou většinou
těchto zaměstnanců nevznikly žádné problémy a jejich chování vůči dobrovolníkům
bylo na bázi rovnocenné spolupráce.

6.2 Chybějící prostory pro úschovu osobních věcí
Již na první schůzce na FTVS UK padla z řad dobrovolníků otázka, zda budou
mít v Českém domě k dispozici prostory pro odložení osobních věcí či šatnu. Touto
otázkou se do té doby nikdo nezabýval. Po jejím vyslovení ovšem byla ze strany
koordinátora snaha o zajištění podobných prostorů. Bohužel ale koordinátor neuspěl, a
tak se dobrovolníci první den služby museli o všechny své věci starat sami. Došlo tak ke
kuriózní situaci, kdy byl při sledování slavnostního zahájení Londýnských her málem
evakuován Český dům.
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Důvodem bylo, že jedna z dobrovolnic nechala svůj batoh asi hodinu bez povšimnutí
v prostorách domu. Batoh byl 40 minut sledován místními policisty v civilu a pouze
fakt, že policisté věděli, jak vypadají dobrovolnické batohy (batohy byly součástí
uniformy, všichni dobrovolníci tak měli stejný), zabránil ve vyhlášení poplachu.
Policisté tedy naštěstí donesli batoh do kanceláře ČOV s otázkou, zdali je ho někdo
ochoten otevřít.
Díky této události byla hned druhý den uvolněna místnost v přízemí Českého
domu, která mohla sloužit dobrovolníkům jako uzamykatelná šatna.
Z této situace vyplynulo poučení, že prostory pro ukládání osobních věcí je vždy
nutné pro dobrovolníky zajistit a je třeba s tím předem počítat. Faktem také je, že
možnost odložit si věci usnadní dobrovolníkům práci a předejde odkládání těchto věcí
na místa, která k tomu nejsou určena a kde by mohly tyto věci překážet.

6.3 Narušování plynulého chodu programu
Další problémy vznikaly v souvislosti s tím, že dobrovolníci měli obvykle lepší
přístup ke sportovcům a osobnostem, které navštívili Český dům, než návštěvníci z řad
veřejnosti. Někteří tak zneužívali svého postavení a žádali sportovce o podpis či
společnou fotografii v době, kdy měli za úkol sportovce bezpečně provést mezi
návštěvníky a doprovodit ho do vysílacího studia, VIP lounge či jiného prostoru. Tím
narušovali plynulý chod programu, zdržovali sportovce a v neposlední řadě pobuřovali
některé návštěvníky, kterým v tu chvíli v přístupu ke sportovci bránili.
Jako reakci dostali dobrovolníci zákaz požádání jakékoliv známé osobnosti o
podpis či fotografii před ukončením oficiálního programu, který musí osobnost
absolvovat (návštěva na pódiu, podpis na Zdi slávy, přesun do vysílacího studia). Tyto
aktivity byly povoleny až po skončení oficiálního programu, který byl především kvůli
televiznímu vysílání přesně načasován, a muselo se předejít jeho zdržování.
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Nezbývá tedy než doporučit, aby dobrovolníci byli již dopředu poučeni, kdy smějí
oslovit známou osobnost a požádat ji o podpis či fotografii a kdy je to zakázáno. Pokud
by stále docházelo k porušování těchto pravidel, bylo by vhodné přistoupit k menším
sankcím (například odebrání bodů v motivačním programu či přiřazení k nejméně
oblíbenému úkolu při další dobrovolníkově směně). Takovýmto chováním totiž trpí
pověst celého organizačního týmu a mělo by se mu předcházet.

6.4 Problémy s ubytováním
Jak již bylo uvedeno, dobrovolníci si museli sami zajistit ubytování v Londýně.
Samozřejmě by bylo vhodné, kdyby organizace dobrovolníkům ubytování zajišťovala,
ideálně někde poblíž Českého domu. Předešlo by se tak pozdním příchodům i
problémům se sháněním a podobou ubytování pro každého zvlášť. Je ale jasné, že pro
více jak 100 dobrovolníků se ubytování v olympijském městě hledá těžko a náklady by
byly velice vysoké. Organizace tedy jeho zajištění nechala na samotných
dobrovolnících.
Ceny ubytování byly ovšem v souvislosti s olympiádou několikanásobně vyšší a
cenově dostupné ubytování se nehledalo lehko. Dobrovolníci si ale s jeho hledáním
vypomáhali a postupně téměř všem podařilo nějaké ubytování najít, i když některým až
na poslední chvíli. Objevili se ale i takoví, kteří byli při objednávce ubytování
podvedeni, a někteří z nich tak byli nuceni se kvůli této situaci 4 dny před začátkem
olympiády odhlásit.
Aby se těmto situacím předešlo, měli by mít dobrovolníci stanovený termín, do
kdy si musí sehnat ubytování. Po tomto termínu by pak měli doložit, že mají ubytování
zajištěno, a poskytnout o něm základní informace koordinátorovi.
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7 ZÁVĚRY

Tato práce si kladla za cíl především podrobně popsat, jak probíhala organizace
dobrovolníků v Českém domě, od prvotního nápadu využít spolupráci s dobrovolníky
až po zhodnocení jejich práce, a v návaznosti na to se na základě problémů, které
vnikly, pokusit navrhnout určitá vylepšení této organizace.
Díky možnosti zúčastnit se celé akce jako dobrovolnice a zůstat se
spolupracovníky a nadřízeným v kontaktu i po skončení olympiády se podařilo
shromáždit dostatečné množství informací k vytvoření odpovídajícího popisu systému
organizace dobrovolníků v Českém domě. Ukázalo se, že management dobrovolníků
má mnoho společného s klasickým personálním managementem. K přehlednosti tedy
přispěla segmentace tohoto procesu do jednotlivých personálních činností. Pro většinu z
personální činnost existovala odpovídající náplň ze systému organizace dobrovolníků.
Zároveň lze říci, že tento systém by mohl být doporučen i jiným pořadatelům
sportovních či podobných akcí. Jeho použití totiž přineslo pouze minimum problémů a
ty byly většinou rychle vyřešeny v průběhu organizace. Poslední část práce byla
věnována právě těmto problémům a podařilo se v ní navrhnout řešení, jak by se
takovým situacím v budoucnu dalo předcházet. Tato řešení budou později konzultována
s koordinátorem dobrovolníků. Ten se v současné době podílí na projektu, který má za
cíl vytvořit systém vzdělávání dobrovolníků pro sportovní akce, a mohl by případně
některá z těchto řešení využít.
Závěrem je třeba dodat, že koordinátor dobrovolníků v Českém domě a všichni,
kteří se na jejich organizace podíleli, odvedli opravdu mimořádnou práci a stejně lze
mluvit i o samotných dobrovolnících. Ačkoliv někteří členové Českého olympijského
výboru považovali v souvislosti s Českým domem právě dobrovolníky za možný kámen
úrazu, jejich obavy se nepotvrdily. Dobrovolníci a jejich nadřízení si zasloužili uznání
svých spolupracovníků i návštěvníků z řad veřejnosti. Přispěli k celkovému úspěchu
Českého domu v Londýně a k jeho vyhodnocení jako nejlepšího z národních
olympijských domů v dějišti her.
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