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Úvod

1. Co je předmětem mé práce

„Workcampy  jsou […] oblíbenou formou poznávání  cizích  zemí a účasti  na prospěšných  

projektech  v zahraničí.  Trvají  zpravidla  dva  až  tři  týdny  a  účastní  se  jich  pět  až  dvacet  

převážně  mladých  lidí  z různých  zemí  světa,  kteří  zde  společně  žijí  a  pracují.  Smyslem  

workcampů  není  jen  samotná  práce,  ale  také  navázání  užšího  kontaktu  s ostatními  

dobrovolníky a poznání jejich kultury. Účastníci mají zajištěno ubytování a stravování, sami  

si  zařizují  dopravu na projekt.  Pracovní  zaměření  workcampů je  rozmanité:  dobrovolníci  

pomáhají  při  rekonstrukcích  historických  památek,  pracují  v přírodních  rezervacích,  

v uprchlických táborech, podílejí se na organizaci kulturních festivalů[…]práce je neplacená.  

Může  se  jich  zúčastnit  kdokoli  starší  18  let,  kdo  se  domluví  anglicky…“ (Zpravodaj 

občanského sdružení INEX-SDA, 2010).

Předložit dlouhou definici hned v úvodní větě není možná běžné, ale pokládám to za užitečné. 

Nedávno jsem si totiž uvědomila, že jsem obklopena lidmi, kteří mají s workcampy přímou či 

nepřímou  zkušenost  –  mnoho  mých  přátel  jsem  ostatně  poznala  díky  nim,  pomáhám 

v neziskové organizaci, která workcampy zprostředkovává, můj přítel se živí jako technický 

vedoucí workcampů… Před dvěma lety jsem sice o workcampech nevěděla nic,  zato dnes 

mám pocit,  že  alespoň jednou týdně narazím na  nějakého  „homo  voluntas“,  příspěvky o 

workcampech na mě „pokřikují“ ze všech stran, a že asi každý latentně tuší, oč na takovém 

workcampu jde. Že to tak není, se přesvědčím pokaždé, když se bavím o dobrovolnictví a 

workcampech  s kýmkoli,  kdo  je,  použiji-li  terminologii  Pierra  Bourdieu  -  mimo 

dobrovolnické  „pole“.  Mnoho  lidí  o  workcampu  nikdy  neslyšelo,  jiní  jsou  skeptičtí  vůči 

neziskovosti organizací, nesouhlasí s účastnickými poplatky, častý je názor, že dobrovolníci 

jsou přehnaní aktivisté,  že nevědí, co s časem, setkávám se s kritikou „světaspasitelství“ a 

naposledy mě znejistěl jeden informátor, který si myslel, že budu psát práci o koncentračních 

táborech.  Pochází  z Francie,  země  vyhlášené  nepřízní  vůči  anglicismům,  kde  se  namísto 

„workcamp“ setkáte pouze s termínem „chantier international“. 

Co  tedy  vím  po  několika  absolvovaných  workcampech  a  po  nesčetných  debatách 

s dobrovolníky, ať už s lopatou nebo se sklenkou v ruce? Vlastně ne o mnoho víc než před 
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tím. Zkušenost je nesdělitelná. Dokáži si představit osm1 lidí z různých zemí, kteří se právě 

vracejí  z workcampu do svých domovů a vyprávějí,  jaké to  bylo.  Asi  to bude osm úplně 

jiných vyprávění s důrazem na odlišné věci, možná to budou  příběhy emotivní a s otevřeným 

koncem. Jinak o nich budou vyprávět i animátoři (campleadeři). Jeden takový mi před časem 

řekl:

„Je to divný, je to vlastně pořád stejný - vaření, práce, hry…ten systém víš. Ale stejně mě to  

vždycky  nadchne,  je  to  pokaždý  úplně  jiný.  Záleží  to  na  spoustě  věcech  – na počasí,  na  

pohodlí, na lidech..na lidech teda hlavně.“ (interview, Ben, březen 2012)

2. Proč jsem si zvolila toto téma

Myšlenka tematizovat workcamp ze sociologicko – antropologické perspektivy mě napadla 

již v průběhu mého prvního workcampu v létě 2011. Tato zkušenost mě totiž velmi ovlivnila 

a podnítila  k přemýšlení  o tomto fenoménu v širším rámci.  Během tří  týdnů v jedné malé 

vesničce v regionu Pays de la Loire ve Francii,  se sekačkou, dlátem, kolečkem a lopatou, 

s devíti  mezinárodními  dobrovolníky a  týmem místních  mladých  –  nezaměstnaných  jsme 

zvelebili  jeden  starý  mlýn,  okusili  život  v komunitě,  přiblížili  se  místním  obyvatelům, 

navzdory (možná díky nim) jazykovým a kulturním odlišnostem jsme se skvěle bavili.  Po 

návratu domů jsem si uvědomila, že se chci mezinárodnímu dobrovolnictví věnovat nadále a 

to hned z několika důvodů. Vnímám to jako zkušenost obohacující po lidské stránce, jako 

alternativní způsob cestování a příležitost, jak se naučit spoustě užitečným věcem. Ale kde je 

altruismus a touha po lepším světě? Tak se započala historie mého výzkumného projektu.

3. Cíle výzkumu

Výzkum dobrovolnictví se v českém prostředí omezuje na kvantitativní šetření – především 

na rozsah a podobu dobrovolnictví, případně na motivace dobrovolníků. Literatura, která by 

se soustřeďovala na mezinárodní komunitní dobrovolnictví, zatím chybí. Kvantitativní přístup 

k otázkám  souvisejícím  s dobrovolnictvím  převládá  i  v zahraniční  literatuře,  při  čemž  o 

workcampech  jako takových  jsem našla  jen  minimální  množství  textů,  popisujících  spíše 

organizační  a  technickou  rovinu  projektů,  popřípadě  historii.  Nelze  říci,  že  by  o 

1 Průměrný počet dobrovolníků na workcampu (Výroční zpráva Inex-SDA, 2011).
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dobrovolnictví na akademickém poli nebyl zájem, jeho reflexe je značná a přístupy k němu se 

liší,  výsledky  však  mají  podobu  tabulek  a  statistik,  hemží  se  výrazy  jako  „welfare“, 

„fundraising“, nešetří  zkratkami jako „NGO“ popřípadě „OOS“ a často se v nich objevují 

nelogická spojení typu „firemní dobrovolník“. Na otázky, které si kladu ve svém výzkumu, 

jsem nenalezla ve výše zmiňovaných prostředcích odpovědi. 

Mým cílem bylo popsat mikrosvět workcampu se vším, co ho ovlivňuje. Dešifrovat identitu 

účastníka workcampu, zjistit, co je pro něj během workcampu důležité. Zda a v jakém poměru 

zde hrají roli motiv cesty, dobrovolné práce, života v komunitě. Dále mě zajímalo, jaký dopad 

má  workcamp  na  lokalitu,  v níž  se  odehrává  a  jak  se  tento  dopad  odráží  v jednání 

workcampera.

I. Teoretická východiska

Svůj  výzkum jsem zaměřila  na  workcamp,  jakožto  specifickou  dobrovolnickou  aktivitu. 

Druhů dobrovolnictví je nepřeberné množství a přehledně strukturovat všechny jeho podoby, 

je  takřka  nadlidský  úkol.  O  něco  podobného  se  pokusili  autoři  knihy  Vzorce  a  hodnoty  

dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století (Frič, Pospíšilová a kol., 2010), která 

mi  při  mé  práci  spolu  s dílem  Tři  tváře  komunitního  dobrovolnictví:  Neformální  pomoc,  

organizovaná práce a virtuální aktivismus (Frič, Vávra, 2012) sloužily v orientaci ve změti 

teoretických přístupů k dobrovolnictví.  Díky nim jsem objevila  ty zahraniční  autory,  kteří 

reflektují  dobrovolnictví  z  perspektivy,  jež  koresponduje  s  mým výzkumným tématem – 

Stebbins (2007), Hustinx a Lammertyn (2010). Od nich mě vedly kroky k sociologům, kteří 

se  věnují  změnám,  jimiž  prochází  moderní  společnost  –  významně  mě  ovlivnila  díla 

Zygmunta Baumana (1995, 2000, 2004) a Michela Maffesoliho (2002), ale také Anthonyho 

Giddense  (2003),  Ulricha  Becka  (2004)  a  Pierra  Bourdieu  (1998).  V souvislosti 

s cestovatelským  aspektem  workcampů  jsem  studovala  literaturu,  jejíž  předmětem  je 

antropologie  turismu.  Namátkou  zmíním  Francka  Michela  (2004)  a  Jean-Didier  Urbaina 

(1991).

Cílem  teoretické  části  není  ohromit  čtenáře  množstvím  přístupů  a  vytvořit  kaleidoskop 

poznatků, posbíraných napříč všemi společensko-vědními obory.2 Je však zapotřebí přemýšlet 

2 Pokud k tomu v průběhu práce došlo, budož to bráno jako důsledek fragmentarizace a složitosti doby, v níž 
podle některých autorů žijeme.
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o fenoménu workcampu v celé jeho šíři ve všech významných rovinách. Najít  kompromis 

mezi přílišnou schematičností a nedostatečným popsáním všech souvislostí není jednoduché, 

k tomuto  problému  viz  metodologie.  Přesto  se  v této  části  pokusím  podat  srozumitelný 

definiční rámec workcampu a představit několik přístupů, na základě nichž se dá zkoumat 

dobrovolnictví. Následně vysvětlím, do které kategorie dobrovolnictví spadá workcamp. Poté 

se  zastavím  u  jednotlivých  přívlastků  přiřazených  k této  aktivitě  –  dobrovolnická, 

mezinárodní a  komunitní a  budu  se  je  snažit  kriticky  rozebrat  na  základě  teorie 

modernizace. V závěru této části se zaměřím na  organizaci workcampu – zmíním krátce 

jeho  historii,  funkci  neziskové  organizace  a  základní  pravidla,  jimiž  by  se  měl  každý 

workcamp řídit.

I.1 Workcamp v širším rámci dobrovolnictví

I.1.1 Definice dobrovolnictví 

Kde se dobrovolnictví vzalo? Někteří autoři o něm píší jako o jevu, který lidskou společnost  

provází  už  tisíce  let (Frič,  Pospíšilová,  2010)  nebo  jako  komplexním  fenoménu,  který  je  

integrální součástí vývoje společnosti (Ibid., s. 7). S tím nelze než souhlasit. Asi každý z nás 

někdy jednal bez pocitu povinnosti, bez nároku na odměnu, pro dobro druhých lidí, aniž by se 

deklaroval jako dobrovolník. Tři výše zmíněné aspekty – nepovinnost, nezištnost a obecná 

prospěšnost  –  jsou  nejčastěji  zastoupeny v definicích  dobrovolnictví  (Ibid.,  s.  9).  Těch je 

několik, někdy si vzájemně odporují a zatím se nikdo neshodl na tom, která je ta správná.3

Z etymologického hlediska je slovo „dobrovolnictví“ složeno ze slov „dobro“ a „vůle“. Jan 

Sokol  vysvětluje  „dobro“  jako  „pojem  pro  všechno  prospěšné,  hodnotné,  vynikající“, 

připomíná platónské pojetí  dobra jako nejvyšší  idey v kontrastu s tvrzením postmoderních 

myslitelů,  že  obecně  platná  představa  dobra,  je  nesmysl.  „Vůli“  popisuje  jako  zřejmé  a 

nepochybné úsilí  něčeho dosáhnout.  Co je však na otázce vůle problematické,  je svoboda 

v rozhodování – to, kdy člověk opravdu jedná sám za sebe a s jasným vědomím, či  je ke 

3 K nejasnostem v definicích přispívá logická kolize, na kterou upozorňují Frič a Pospíšilová: je třeba rozlišit  
„dobrovolnictví“ jako aktivitu (práci, pomoc) a „dobrovolnictví“ jako fenomén, který má širší kolektivní rozměr. 
Analogicky uveďme jízdu – jezdectví, hra – herectví aj. (Frič, Pospíšilová, 2010, s. 24) Kdyby to po češtinářské  
stránce  neznělo  tak  odpudivě,  mohli  bychom  doplnit:  „dobrovolničina“  –  dobrovolnictví.   My  se  budeme 
zabývat tím druhým dobrovolnictvím, které má širší rozměr, nikoli „dobrovolničinou“.
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svému rozhodnutí  někým nebo něčím „tlačen“  (Sokol,  2010).  Jednám-li  dobrovolně,  není 

vůbec jisté, zda je to skutečně pro dobro druhých lidí a zda k tomu nejsem vlastně donucen.

Abych se vyhnula sporům o to, co lze a nelze pokládat za dobrovolnictví (sporné body jsou 

zejména  následující:  1.  Je  dobrovolníkem  ten,  kdo  pomáhá  svým blízkým?  2.  Dá  se  za 

dobrovolníka považovat ten, kdo za svoji činnost dostává odměnu, byť ne finanční? 3. Může 

být  dobrovolná  činnost  vykonávána  jako  forma  odčinění  prohřešku?  4.  Lze  nazývat 

dobrovolníkem toho,  kdo svoji  činnost  vykonává  nezávisle  na  organizaci?),  zvolím jednu 

z definic  dobrovolnictví,  která  nejlépe  vyhovuje  zvolenému  předmětu  zkoumání.  Budu 

vycházet z té, jejímž autorem je L.A. Penner  – dobrovolnictví je dlouhodobé a plánované4, 

svobodně  zvolené  (...)  chování  ve  prospěch  cizích5 druhých  osob,  které  se  odehrává  

v kontextu organizace (in Frič, Pospíšilová, 2010, s. 10).

I.1.2 Přístupy k dobrovolnictví

Dobrovolnictví  se  vzpírá  nejen  jedné  definici,  ale  i  jednotnému  badatelskému  přístupu. 

Existuje několik možných perspektiv, ze kterých se dá dobrovolnictví zkoumat. Ve snaze o 

zjednodušení  uvádím  rozdělení  na  tři  pohledy,  i  ty  se  však  mohou  překrývat.  Jsou  jimi 

nezisková perspektiva, perspektiva občanské společnosti a volnočasová perspektiva. (Ibid., s. 

13-36).

Nezisková perspektiva

Nezisková perspektiva je dominantním přístupem ke zkoumání dobrovolnických aktivit, které 

jsou zde nutně spjaté s existencí neziskových organizací. Dobrovolník je nazírán jako nástroj 

k řešení nedostatků, vzniklých díky selhání trhu nebo státu.

Dobrovolnictví považuje za nezištný dar a jako ušlechtilý akt dobročinnosti.

Na individuální úrovni zdůrazňuje hodnoty altruismu a humanismu.

Na  kolektivní  úrovni  zvýznamňuje  hodnoty  jako  jsou  zaměstnanost,  rekvalifikace,  řešení 

problémů cílových skupin.

4 Dlouhodobostí a plánovitostí se vymezuje vůči okamžité pomoci někomu v nesnázích.
5 Je podstatné, že pomoc není vykonávána pro blízké osoby (rodina, přátelé).
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Perspektiva občanské společnosti

Dobrovolník  z této  perspektivy  je  nazírán  jako  iniciátor  sociální  změny,  bojující  proti 

nespravedlnosti, aktivní občan.

Dobrovolnictví chápe jako občanskou ctnost.

Vyzdvihuje tyto individuální hodnoty: solidaritu, spravedlnost, zodpovědnost, aktivismus.

Kolektivní hodnoty: demokracii, participaci, generalizovanou důvěru ve společnost.
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Volnočasová perspektiva

Výzkumníci  se  pod  tímto  úhlem  pohledu  zaměřují  na  vlivy  modernizačních  procesů  na 

individuální  životní  dráhy  dobrovolníků,  opomíjí  však  makrostrukturální  příčiny  vzniku 

dobrovolnictví.

Dobrovolnictví je nahlíženo jako příjemné trávení volného času.

Individuální hodnoty: seberealizace, kreativita, zábava, odreagování, svoboda, užitek.

Kolektivní: mezilidské vztahy, vztah k přírodě.

V posledních letech se zdá, že hodnoty zdůrazňované občanskou a neziskovou perspektivou 

ustupují do pozadí před hodnotami vyzdvihovanými volnočasovou perspektivou. „Dochází  

k posunu  v hodnotovém  jádru  dobrovolnictví  směrem  od  altruismu  a  občanských  ideálů  

k seberealizaci  a  praktickému  užitku“(Ibid.,  s.  34).  Podle  této  perspektivy  dobrovolnictví 

člověku vždy něco dává a odehrává se v čase „příjemných povinností“, ke kterým se člověk 

necítí  nijak  závažněji  donucen.  Kanadský  sociolog  Robert  Sttebins,  který  je  v rámci  této 

perspektivy  nejvýraznějším  autorem,  hovoří  o  takzvaných  „seriózních  volnočasových 

aktivitách“, přičemž míru jejich serióznosti ovlivňuje nasazení, s jakým se jim člověk věnuje. 

To, co je hlavní, je však důvod, pro který si dobrovolník svoji činnost zvolil. Podle Stebbinse 

je  dobrovolnictví  vždy  motivováno  dvěma  postoji  –  altruismem  a  vlastním  zájmem. 

„V západních společnostech po celém světě existuje mnoho lidí, kteří chtějí pomoci druhým –  

své altruistické pocity upínají k některému z aspektů lokálního, regionálního národního nebo  

mezinárodního života. Zatím však tíhnou jen k „zajímavým“ altruistickým příležitostem od  

nichž mohou čekat, že jim přinesou nějakou osobní, pozitivní, nemateriální odměnu jako pocit  

radosti, osobní rozvoj (...) a možnost vyjádření již nabitých schopností a znalostí.“ (Stebbins, 

2004., s. 10).

I.1.3 Změny v dobrovolnictví

Posun směrem k individualismu považují mnozí autoři za nejvýznamnější proměnu, která v 

současnosti  ovlivňuje dobrovolnictví  (Hustynx a Lammertyn  in Frič,  Pospíšilová,  2010, s. 

32). Inspirováni sociology, kteří hovoří o postmaterialismu, tvrdí, že dnešní dobrovolníci jsou 

orientováni na hodnoty osobního užitku a celkové kvality života, narozdíl od materialistické 
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generace,  která zdůrazňovala hodnoty jako svoboda, demokracie,  solidarita apod. (Ibid.,  s. 

33).

Tento vývoj je dobře viditelný v práci „Od pacifismu k turismu?“6, ve které Nina Santner 

zkoumá motivace dobrovolníků Service Civil International7 v letech 1920 – 1990. Poukazuje 

na to, že v letech 1920 – 1945 byla hlavní motivací touha pomoci postiženým válkou a idea 

pacisfismu.  Od roku 1945 do roku 1988 byly motivace vyvážené – touha po poznání,  po 

požitku a po tom, přinést užitek společnosti. Ve třetí etapě – od roku 1969 – 1990, která byla  

významně ovlivněna masovým turismem, převládá motivace kognitivní - touha po cestování a 

poznávání  cizích  kultur.  Výzkum mapuje  jednak posun v hodnotách dobrovolníků,  jednak 

vlastnosti, které byly od dobrovolníků vyžadovány (ze začátku šlo o alternativu k vojenské 

službě – více  viz  historie  workcampů).  Vývoj  kempů pořádaných SCI významně ovlivnil 

fenomén volného času a rozmach turismu. SCI se nicméně zpočátku bránila tomu, stát  se 

„alternativní cestovní kanceláří“  – z tohoto důvodu zavedla v 70. letech pravidlo,  že první 

kemp každého dobrovolníka bude na domácí půdě - ve Švýcarsku. Organizátoři  tak chtěli 

odradit  ty,  jež  na dobrovolnictví  lákal  převážně motiv  turistický,  zatímco  jejich motivace 

pracovat nebyla valná. Pod vlivem rostoucího počtu organizací, které nabízely workcampy 

jakožto  alternativní  způsob  trávení  prázdnin  a  vzhledem k úbytku  lidí,  kteří  byli  ochotni 

pracovat v době volna, nakonec i SCI zvolila kampaň, ve které doslova lákala na „alternativu 

k masovému turismu“ (Santner, 2001).

I.1.4 Neziskové organizace

Na  změny  ve  společnosti,  které  sociologové  nazývají  přechodem  k individualismu, 

postmateriálním  hodnotám  nebo  prostě  jen  k  „nové  společnosti“  reagují,  jak  dokládá 

předchozí odstavec, jednak dobrovolníci a v návaznosti na nich také neziskové organizace8 a 

dobrovolnická  centra.  Organizace  dnes  musí  „lákat“  dobrovolníky  na  nové  možnosti 

dobrovolnické  seberealizace,  na  nové  typy  dobrovolnictví.  Musí  se  přizpůsobit  přerodu 

tradičního  dobrovolníka  v „dobrovolníka  reflexivního“  (Hustynx,  Lammertyn  in  Frič, 

6 Celý název v originále:  La  motivation des volontaires  du Service  Civil  International  de 1920 à 1990: Du 
pacifisme au tourisme?
7 Mezinárodní  dobrovolná  služba,  dále  v textu  SCI.  Organizací  se  budu podrobněji  zabírat  v části  „historie 
workcampů“.
8 Autoři  píšící  o  dobrovolnictví  používají  politicky  korektnější,  avšak  zdlouhavé  termíny  „organizace 
občanského sektoru“, „nevládní nezisková organizace“ – cílem mé práce však není zabíhat do právní roviny 
dobrovolnictví a občanského sektoru.
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Pospíšilová, s. 41), který se už nechce vázat na organizaci, chce vykonávat svoji činnost jejím 

prostřednictvím, nikoli v jejím jménu. Už není tak loajální, chce si vybírat mezi organizacemi, 

působí  s menší  pravidelností  a  stabilitou.  Dobrovolníci  se  raději  angažují  pro  určitou 

konkrétní věc a zajímají  se více o to, co dostanou, nejen o to,  co dávají.  (Ne, že by byli  

finančně odměňováni, ale zajímají se více o to, kde a za jakých podmínek bude dobrovolnická 

práce probíhat a jaké zážitky a zkušenosti jim tato zkušenost může přinést). Organizace na to 

reagují  změnou  v  „marketingové  strategii“  (více  specifikují  délku  času,  podmínky  a 

prospěšnost),  zatímco  někteří  autoři  hovoří  o  vymření  dobrovolníka  motivovaného  těmi 

„správnými hodnotami“ a o „komodifikaci dobrovolnictví“ (Ibid.).

Ve stručnosti shrnu typy neziskových organizací s důrazem na rozlišení starých od nových 

(které odpovídají přechodu od tradičního k reflexivnímu dobrovolnictví).  Zároveň tím chci 

ilustrovat  příklady  oblastí  působení  dobrovolnictví.  Je  to  jen  názorný  příklad,  pro 

vyčerpávající typologizaci zde není prostor a není ani možná (uvážíme-li množství organizací, 

zabývajících  se  dobrovolnictvím).9 Neziskové  organizace  se  dělí  podle  mezinárodní 

kategorizace na servisní – poskytující služby a advokační – hájící zájmy nejrůznějších skupin. 

Obě se dále dělí na staré a nové, přičemž staré mají většinou vzájemně prospěšný charakter 

(jsou to nejrůznější spolky, kluby a zájmová sdružení). Nové neziskové organizace mají ve 

většině  případů  obecně  prospěšný  charakter  a  věnují  se  v případě  servisních  poskytování 

sociálních služeb, charitě, vzdělávání,..; v případě advokačních ochraně životního prostředí, 

práv zvířat a ochraně lidských práv (Frič, Pospíšilová, 2010).

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  dobrovolnictví  se  lze  věnovat  v prostředí  neziskové 

organizace,  nebo  samostatně,  s využitím  neziskové  organizace  jako  zprostředkovatele  – 

agenta, který pomáhá zorientovat se v nabídce projektů. Lze se mu věnovat dlouhodobě, nebo 

spontánně a krátkodobě. Oblastí působení je mnoho – dobrovolník si může vybrat z široké 

škály projektů - přes archeologii po zahrádkářství, nemusí se omezovat na svou rodnou zemi, 

ale může za dobrovolnictvím (nebo díky němu) vycestovat do zahraničí, sám, nebo s partou 

podobných  nadšenců.  Nové/reflexivní/individualizované  dobrovolnictví  lze  také  nazvat 

dobrovolnictvím „à la carte“ – kde si dobrovolníci vybírají jako z jídelního lístku podle toho,  

na co mají chuť (Ibid., s. 27). Stačí si jen vybrat.

9 Záměrně  opomíjím  kategorii  neformálního  dobrovolnictví,  které  vykonávají  dobrovolníci  přímo,  bez 
zprostředkovatelské role organizace. Vyloučila jsem jej z definice v úvodní části.
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I.2 Účastník workcampu – sobecký dobrovolník?

I.2.1 Postmoderní dobrovolník

Zda se dá hovořit o dnešní společnosti jako o postmoderní, je předmětem diskuzí. Zygmunt 

Bauman  tento  spor  shrnul  v Úvahách  o  postmoderní  době (1995)  vtipným vyprávěním o 

experimentu, během nějž měli zkoumaní na obrázku před sebou psa, měnícího se v kočku a 

„badatel  zaznamenával,  jak  dlouho trvá zkoumaná osoba na tom,  že  vidí  psa,  ve  kterém  

okamžiku začne poprvé váhat a kdy řekne, že vidí kočku.“ (Ibid., s. 7) Dnešní realita je tedy 

takový „kočkopes“, o kterém lze s určitostí říci jen to, že se od modernity liší. Podle Baumana 

jsou hlavní rozdíly následující: 1. Dnešní stát již nemá univerzální ambice a nezasahuje tolik 

do života lidí (ani nemůže, lidé v něj „po Osvětimi, Hirošimě a Gulagu ztratili důvěru“) 2. 

Byla zpochybněna hegemonie Západu, dějiny už nejsou chápány jako jeho vlastnictví. 3. Lidé 

přestali věřit v to, že nás věda a technika spasí.  „Vystřízlivělí, brutálně probuzení ze sna, si  

protíráme oči.“ (Bauman, 1995, s. 15).

Pro Anthonyho Giddense je stav dnešní společnosti „radikalizovanou modernitou“ (Giddens, 

2003), která je charakteristická neobvyklou rychlostí změn a jejich globálním dopadem – díky 

novým komunikačním technologiím jsou možné interakce na velké vzdálenosti, časový údaj 

„kdy“ byl oddělen od „kde“, lidé jsou nuceni věřit ve spolehlivost tohoto systému. Vzrůstá 

počet lidí, kteří jsou existenčně zajištěni, ale zároveň i riziko katastrof (ekologické katastrofy, 

terorismus, nukleární zbraně) (Ibid.).

Ať už autoři, píšící o dnešní společnosti, používají výraz postmoderní či postmodernistický, a 

nebo zůstávají u použití termínu modernita, avšak s přívlastkem  - reflexivní – Beck  (2004), 

radikalizovaná – Giddens (2003), nebo se problému moderní vs. postmoderní vyhnou úplně - 

Daniel Bell (1999) hovoří o postindustriální fázi kapitalismu, víceméně se shodují na tom, že 

společnost prochází velkými přeměnami, které se už nedají vysvětlit jedinou koncepcí (jakou 

byla např. industrializace podle Durkheima, či kapitalismus dle Marxe), že tyto společenské 

změny  souvisí  s hospodářskou  politikou,  a  že  došlo  k poklesu  důvěry  –  ve  vědu,  v lepší 

budoucnost, ve smysl lidské existence. Harrington cituje Jean-François Lyotarda, který ve své 

knize  Postmoderní  situace  (1979)  tvrdí,  že  vše,  včetně  vědění,  se  stalo  předmětem 
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komodifikace. Už se neptáme „je to pravda?“, ale „dá se to prodat?“ (Harrington, 2006, s. 

346).

Nejasnost, nestabilita, protichůdnost, složitost, pohyb, změna – to jsou atributy, které stadiu 

společnosti,  ve kterém se nacházíme,  připisuje většina sociologů.  Nutno říci,  že  se o tom 

přesvědčí  čtenář  sám,  jakmile  se  s autory  a  jejich  postmoderním  diskurzem  seznámí 

podrobněji.  Po jejich studiu zažije pocit nejistoty na vlastní kůži a možná začne podezírat 

svého psa z toho, že je to jen špatně převlečená kočka. Ale jak říká Zygmunt Bauman: „…

[sociologii] nejde o to, dát návod na to, jak vyjít z neurčitosti, ale na to, jak se s ní naučit žít“ 

(Bauman, 1995, s. 23). A Jan Keller v doslovu k Beckově Rizikové společnosti dodává: „Tou 

vůbec nejhorší službou, kterou může sociologie prokázat našemu úsilí o pochopení sociální  

reality,  je,  že  bude tvrdě jednoznačná tam, kde je  svět  mnohoznačný,  a  že  bude natvrdle  

černobílá tam, kde je svět barevný“ (in Beck, 2004, s. 428).

Hustinx s Lammertynem, autoři teorie „reflexivního dobrovolnictví“ možná chtěli naznačit, 

že  se odvolávají  na Beckovu „reflexivní  modernitu“,  která  je  zároveň radikální  v tom,  že 

podrobuje kritice sebe sama. Autoři, zabývající se dobrovolnictvím, tak začali zpochybňovat 

to,  na  čem  je,  nebo  by  mělo  být  dobrovolnictví  založené  –  na  nezištné  pomoci,  práci 

vykonávané pro druhé, práci chápané jako daru. V případě workcampů je takové uvažování 

nasnadě, zvlášť pokud se organizace pořádající workcampy samy prezentují jako alternativní 

cestovní  kanceláře.  Ustupují  „správné  motivace“  před  „motivacemi  sobeckými“?  Podle 

teoretiků „reflexivního dobrovolnictví“ tři složky workcampu jakožto dobrovolnické aktivity - 

potřeba pracovat pro druhé, potřeba cestovat, potřeba sdílet život ve skupině lidí - odrážejí 

stav současné společnosti.

I.2.1.1 Ekonomické pojetí světa

„Cítíš-li se špatně, jez!“ (Bauman, 2000, s. 100). Tímto citátem by se podle Baumana dala 

shrnout konzumní nálada dnešní společnosti. Směna a kalkulace za účelem sobeckých zájmů 

je to, s čím se setkáme častěji než s nezištností. O nezištnosti v nejčistší podobě se dá hovořit 

jako o „čistém daru“  – daru,  který někomu poskytujeme bez ohledu na jeho vlastnosti  a 

absolutně nic  za to  nečekáme.  Z hlediska ekonomického by takový dar znamenal  absenci 

náhrady v jakékoli podobě – tedy čistou ztrátu, jelikož dobrý pocit logika zisku neuznává jako 
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zisk. Ve své čisté podobě se dar poskytuje komukoli, kdo jej potřebuje a to jen proto, že ho 

potřebuje. Dárci naopak přináší jen dobrý pocit. Skutečnost má však k ideálům vždy daleko. 

V návaznosti na Maussovu slavnou práci Bauman přichází s tvrzením, že „morální hodnota 

daru se nepoměřuje tržní cenou věnovaných věcí či služeb, ale právě subjektivní ztrátou, jež  

vznikne  dárci“  (Bauman,  2001).  V běžném  životě  se  setkáváme  s lhostejnými  vztahy 

instrumentální povahy – vztahy, které slouží podle ekonomické logiky pouze jako prostředky 

k naplnění  cílů.  Z takového světa  pak máme touhu uniknout.  „Někteří  takoví  uprchlíci  se  

snaží založit  malé,  do sebe uzavřené a soběstačné enklávy po vzoru komun, v nichž  jsou  

dovoleny pouze vztahy osobního typu.“ (Ibid., s.105).

Giddens hovoří v souvislosti  s ekonomií  a vztahy o „vyvázanosti“  (Giddens,  2003, s.  27). 

Dochází k transakcím mezi aktéry, kteří jsou odděleni v čase a v prostoru, ruší se spojení mezi 

sociální  činností  a  vázaností  na  místní  kontext.  „Vyvázanost,  kterou  poskytuje  moderní  

peněžní ekonomika je mnohem větší než v jakékoliv předmoderní civilizaci, v níž existovaly  

peníze.“(Ibid., s. 30). Všechny tyto vyvazující mechanismy spočívají na důvěře v abstraktní 

formu peněz,  ne však v konkrétní osoby,  jichž se transakce týkají.  Je to víra v „expertní 

systémy“, ne v laiky (žiji v domě, o kterém se domnívám, že nespadne, protože ho postavil 

expert). Což však neznamená, že by i mezi lidmi panovala větší důvěra. „Důvěra v abstraktní  

systémy poskytuje každodenní spolehlivost bezpečí, ale ze své podstaty nemůže nabízet ani  

vzájemnost, ani intimitu, kterou poskytují vztahy osobní důvěry.“ (Ibid., s. 105). Implicitně 

z toho lze vyvodit, že víra v abstraktní formu peněz nahradila důvěru a osobní vztahy.

Pierre Bourdieu rozlišuje mezi „ekonomií ekonomickou“ a „ekonomií symbolickou“. Vychází 

z maussovské teorie  antagonistického daru a z Lévi-Straussovy reciprocity a rozšiřuje je o 

poznání, že nejdůležitější je časový interval mezi darem a proti-darem. (Bourdieu, 1998, s. 

123).  Tento  interval  vytváří  napětí  mezi  momentem,  kdy  něco  dám  a  něco  dostanu,  a 

umožňuje vnímat dar jako nezištný (nedostanu to hned a existuje vždy riziko, že to nedostanu 

nikdy).  Skutečná pravda, že dar je třeba oplatit,  zůstává v podvědomí a je oběma stranami 

zastírána (aniž by si to strany uvědomovaly, mystifikují a jsou mystifikovány, protože  taková 

je „pravda cen“). V symbolické ekonomii je základním pravidlem implicitnost. V ekonomické 

je  to  naopak  –  zde  je  nutné  nazývat  věci  pravými  jmény.  Mlčíme  o  pravdě  směny  a 

prokazujeme  svoji  lidskou  hodnotu  a  respekt  vůči  sociálnímu  řádu  neboť  „neexistuje  

společnost, která by si nevážila těch, kdo jí prokazují čest tím, že odmítají zákon sobeckého  

zájmu“ (Ibid.,  s.127).  Uznání dluhu vůči původci velkodušného činu hromadí  symbolický 
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kapitál10 v podobě vděčnosti, který mu umožňuje uplatňovat vliv. Symbolický kapitál se váže 

ke skupinám – vnímání aktéra a jeho symbolického kapitálu je vázané na existenci jiných 

aktérů, kteří vnímají ve stejných kategoriích (to, co je jim nabízeno, přijímají) (Ibid. s. 130-

133). Symbolická ekonomie se svými eufemismy dnes ustupuje před ekonomickou ekonomií, 

která  se  začíná  projevovat  i  tam,  kde  původně  fungovala  jen  první  z obou  zmíněných  – 

například  v rodině.  Logika  trhu  a  duch  kalkulace  nahrazují  ducha  solidarity.  O ekonomii 

dobrovolnosti mluví Bourdieu jako o ekonomii paradoxní povahy.  „Každý aktér má sklon  

zhodnotit svoji práci a svůj čas, alespoň implicitně, penězi“ (Ibid., s. 141). Ten, kdo pracuje 

bez nároku na finanční ohodnocení, se tak podílí na světě ekonomickém a zároveň na „jeho 

sub-světě antiekonomickém“. Dárcovství (dobrovolná činnost) je tak činností, která potlačuje 

svoji  ekonomickou  dimenzi.  Její  podstatou  je  „sdílený  klam“  :  „(jsem  tak  udělaný,  tak  

disponovaný, že vím a nechci vědět, že ty víš a nechceš vědět, že já vím a nechci vědět, že mi  

dar oplatíš)“ (Ibid., s. 148). Na otázku, zda existuje nezištné jednání, odpovídá, že z hlediska 

sociologa „gratuitní čin“ znamená dvojí – buď nesmyslný, absurdní, k němuž sociologie nemá 

co říci (a v tom případě „sociologie postuluje, že aktér nejedná gratuitně“), v druhém smyslu 

jde o čin nevýnosný. Jenže -  „ze snahy o symbolický zisk - svatost, slávu apod. může být  

podezíráno […] i to nejsvatější jednání.“  (Ibid., s. 114) Nezištné jednání možné je, uzavírá 

tuto  debatu  Bourdieu,  pouze  v prostředí,  kde  je  nezištnost  odměňována.  (Ibid.,  s.  116). 

Budeme-li se pohybovat například na poli náboženském, kde je oceňována právě nezištnost a 

jednotliví aktéři sami sebe chápou jako nezištné dobrodince, setkáme se s valorizací jiných 

hodnot než na poli, kde jsou nejvíce uznávanými atributy peníze a výdělečná práce.

Jeli  by  tito  tři  pánové  na  workcamp?  Bauman  nejspíš  ne.  O  enklávách,  které  zakládají 

uprchlíci  před  lhostejným  konzumním  světem  tvrdí:  „Takové  pokusy  však  končívají  

rozčarováním a pocitem hořkosti. Ukáže se, že neutuchající úsilí potřebné k udržení vysoké  

intenzity  emocí po delší  časové období  a k utlumení  frustrací,  pocházejících z neustálých  

srážek  mezi  náklonností  a  zohledněním  efektivnosti,  zapříčiňuje  ještě  větší  utrpení  než  

lhostejnost  alternativy“ (Bauman,  2001,  s.  106).  Giddens by jej  mohl  ocenit  jako nástroj 

politiky Třetí cesty11, kterou navrhl ve snaze čelit problémům v oblasti zaměstnání, ekologie a 

10 Pojmu „kapitál“ dal Bourdieu nový rozměr. Vlastnictví různých druhů kapitálu je pak to, co určuje pozici  
aktéra v sociální struktuře. Vedle kapitálu ekonomického existuje nespočetné množství kapitálů, které závisejí na 
konkrétním  sociálním  kontextu  (kapitál  vzdělanostní,  kulturní,  fyzický..),  lze  jej  chápat  jako  cokoli,  co 
v příslušném sociálním prostoru vyvolává distribuci moci a uznání. (Bourdieu, 1998).

11 Její hodnoty jsou rovnost, ochrana bezbranných, svoboda jako autonomie, žádná práva bez odpovědnosti, 
žádná autorita bez demokracie, kosmopolitní pluralismus a filosofický konservatismus.
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mezilidských  vztahů  (Giddens,  2001).  Pokud  by  jel  Bourdieu,  skvěle  by  se  bavil,  ale 

nepokládal by se ani za dobrovolníka, ani za nezištného.

I.2.1.2 Cestování, bloudění a potulování

Žijeme ve společnosti, pro kterou je charakteristická nespojitost, nekonsekventnost jednání, 

fragmentizace a epizodičnost různých sfér lidských činností (Bauman, 1995). Vztah člověka 

ke  světu  chápou  někteří  autoři  jako vztah  konzumenta  k potravě.  Neustále  toužící  sběrač 

požitků cestuje, aby nasytil  svůj hlad po „jiném“. Společnost je nicméně rozdělena na „ty 

nahoře“ a „na ty dole“ a mobilita je jejím stratifikačním faktorem. Turisté, kteří si mohou 

vybírat svůj cíl stojí na vrcholku pyramidy, vespod se krčí ti, kdo necestují, ale jsou štváni 

z místa na místo - tuláci. Ti jsou ke svým cestám „tlačeni zezadu“ a vidí v nich vše, jen ne 

svobodu. Cestování je v Baumanově podání myšleno jako symbol neklidu,  který je uvnitř 

každého z nás, bez ohledu na to, zda skutečně jedeme do cizí země, nebo se jen procházíme 

po nákupním středisku v našem rodném městě.

Putování jako metaforu současné společnosti používá i Michel Maffesoli. Bloudění má rys 

nahodilosti a masovosti,  odporuje dříve zavedeným buržoazním hodnotám a skrývá v sobě 

kreativitu. Marx házel tyto zbloudilce – děvky, kejklíře, literáty,.. do jednoho pytle a nazýval 

je  „bohémou“ (Maffesoli, 2002, s. 76). Tulák se nespokojí s pevně ustanoveným světem a 

pouští se do řady dobrodružství. Bloudění je pro něj výrazem vztahu k druhému a ke světu, 

spočívající na nahlížení pomíjivosti věcí, bytostí i vztahů. Jde o tragický životní pocit, který 

hledá svůj smysl ve sledu okamžiků, cenných právě svou prchavostí (Ibid., s. 17-33).

Význam  cestování  dokládá  obrovský  nárůst  turismu,  který  je  od 2.  poloviny  20.  století 

masovým jevem.  V současnosti  představuje největší  ekonomické odvětví  na planetě  a má 

významné  celospolečenské  důsledky  –  pozitivní  (zvyšuje  počet  pracovních  míst,  hrubý 

domácí produkt turistických lokalit,  atd.),  i negativní (zejména ekologické,  ale i sociální – 

nepříznivý dopad na místní obyvatelstvo, devastace místních zvyků, atd.). Reakcí na masový 

turismus  je  takzvaný  „měkký“  turismus,  který  se  snaží  o  nový,  sociálně  a  ekologicky 

zodpovědný přístup hostitelským lokalitám. (Librová, 1994, s.65-75) .
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Na alternativní  turismus  již  upozorňovala  studie  Niny Santner  (2001),  která  dokumentuje 

vývoj workcampů od poválečných let do let devadesátých a svědčí o tom, že v motivacích 

dobrovolníků v současnosti převládá touha po poznávání cizích zemí. Dá se to hodnotit jako 

kompenzace za dar jejich dobrovolné práce. Při pohledu na katalogy organizací, nabízejících 

workcampy, máme skutečně pocit, že držíme v rukou prospekt cestovní kanceláře. Jedná se 

však o turismus, který je odlišný od toho masového – v mnoha ohledech je jeho protikladem. 

Projekty jsou seřazené podle kontinentů, pak abecedně podle zemí. U každého projektu je 

zaměření, předpokládaný počet dobrovolníků, doba trvání. A pak už následuje popis projektu:

Are you ready honey?

Popis  projektu:  Dobrovolníci  se  účastní  sběru  medu a  následné  filtrace,  odstřeďování  a  

plnění  a  dekorování  sklenic,  také  výstavby  úlů.  Zúčastní  se  programu ochrany  životního  

prostředí.  Dobrovolníci  budou  pracovat  s včelami  pod  odborným  dohledem.  Poznámka:  

Workcamp není vhodný pro osoby alergické na med nebo včelí bodnutí. Je nezbytné umět  

jezdit na kole! Místo: včelí farma poblíž Madridu12

Dobrovolnictví  v tradičním  duchu,  které  předpokládá  dlouhodobé  nasazení  a  připoutává 

člověka k místu  jeho působení,  přestalo odpovídat  potřebám dobrovolníků. Pestrá nabídka 

organizací,  lákajících na „užitečné prázdniny“13 nebo „dobrodružství,  které mění  svět“14 je 

ušitá na míru dobrovolníkovi, který má v sobě kus tuláka, turisty, zevlouna i hráče – jednoho 

ze  čtyř  postmoderních  vzorců,  které  necharakterizují  čtyři  odlišné  typy,  ale  mísí  se, 

překrývají a rozpouštějí v jedné osobě. (Bauman, 2002).

Turista cestovat nemusí, ale lákají ho dojmy. Svou trasu si pečlivě vybírá,  není tak pokorný 

ke světu, který jede navštívit.  Turista je ten, kdo platí a diktuje podmínky,  od domorodců 

očekává poklony. Jeho misí je obohatit se o nové zážitky.  „Turista požírá svět, aniž je jím  

sežrán; přisvojuje si jej, aniž je jím přisvojován; ‚osvojuje‘ si cizost jiných a sám se pyšně  

nadýmá vlastní cizostí.“(Ibid., s. 50).

Zevloun je člověk zdánlivě svobodný. Jeho svět jsou divadelní kulisy a on sám je domnělým 

režisérem.  Potkává  náhodné  kolemjdoucí,  zažívá  epizodická  dobrodružství.  Jeho  svoboda 

spočívá  v jeho  nevědomosti.  Protože  jeho  kontakt  s okolím  je  povrchní,  může  si  dovolit 

12Vybráno z brožury nabízející workcampy, Solidarités Jeunesses, 2012.
13 Études et Chantiers, viz www.unarec.com
14 Jeunesse et Reconstruction, www.volontariat.org
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přisuzovat okolním kolemjdoucím libovolnou minulost, každé situaci přisuzovat svůj smysl. 

„Živá městská ulice je plna nezodpovězených historek, nenapsaných scénářů. To, co se děje,  

je v rukou vynalézavého sochaře lidských osudů tvárnou materií.“(Ibid., s. 46).

Hráč si je vědom toho, že jeho život je hrou, která nelze prohlédnout. Hráči jde samozřejmě o 

výhru, volí takové partnery,  strategie a prostředky,  aby se tomuto naplnění hry co nejvíce 

přiblížil. Spoléhá se při tom na štěstí, občas riskuje, je si vědom rizika a otevřeného konce. 

“Život  je  hra  potud,  pokud v postmoderním světě  nenalézáme (a  nehledáme)  neměnné a  

trvalé

zákonitosti, pokud se nám nedaří ( a ani necítíme potřebu) oddělit náhodu od nutnosti, pokud  

počítáme  s  rizikem a  ne  s  jistotou  a  s  náhodou  spíše  než  s  determinací  jako  s pravidly  

smysluplného jednání“ (Ibid., s.56).

II.2.1.3 Touha po teplu domova nebo útěše v náruči komunity?

Autoři knihy Tři tváře komunitního dobrovolnictví definují tři typy komunit: lokální (sídelní), 

zájmovou a virtuální. Pro zájmovou komunitu, kam se budou řadit dobrovolníci – účastníci 

workcampu,  používají  následující  definici:  „Komunita  je  skupina  lidí,  kteří  jsou  sociálně 

nezávislí, participují na společných diskusích a rozhodování a sdílejí určité praktiky.“ (Frič, 

Vávra, 2012, s. 16) Autoři reflexivního vzorce dobrovolnictví v něm vidí „zajištění sociální 

soudržnosti  obyvatelstva,  alternativu vůči konzumní společnosti a prostoru při smysluplné, 

prosociální trávení volného času.“ (Frič, Pospíšilová, 2010, s. 38).

Zajímavý  pohled  a  most  mezi  dobrovolným  dobrodružstvím,  putováním  a  společenstvím 

nabízí Csaba Szaló. Vychází z Maffesoliho konceptu nových kmenů a aplikuje je na výzkum 

vztahu lidí  k místům (Szaló,  2006).  Novou rovinu putování  předkládá ve světle  kategorie 

domova, původu a zakořeněnosti. Klade si otázku, co znamená „být doma“ pro lidi, kteří své 

domovy střídají (vynuceně, nebo dobrovolně). Hovoří o nových kmenech jako o takových 

formách života v pohybu, které nejsou vázány na místa ve smyslu moderního pojetí domova 

jako  centra.  Vytváří  soudržná  společenství,  která  však  mají  k místům,  kde  se  vyskytují, 

specifický vztah – ten nemá charakter permanentní přítomnosti. Jedná se o deteritorializované 

kultury (ty mohou být organizovány shora – organizací nebo korporací, či zdola – neformální 

síť).  „Myšlení  ovlivněné  metaforou  „nových  kmenů“  se  snaží  o  vykročení  z  duality  
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individualizovaného  jednotlivce  na  jedné  straně  a  abstraktní  antropomorfizované  

představy[…]etnické  skupiny  či  lidu  na  straně  druhé.  Je  to  vykročení  směrem k  analýze  

dynamiky  sociálna  ve  smyslu  sítí,  hnutí  a  „neformálních  skupin“… (Szaló,  2006,  s.  155) 

Soudržnost je zde dána sdílením symbolů,  nekaždodenních míst  a ideálů – zkušeností,  jež 

přesahují  individuální  identitu.  Tyto  emoční  komunity  vytváří  svou  dočasnou  existencí 

„ostrůvky přítomnosti“,  stojící  v opozici  vůči  racionální  organizované masové společnosti. 

(Ibid., s. 157).

Rychlé vznikání a zanikání komunit dokládá podle Szaló jednak to, že cílem života nemusí 

být jen práce (tato společenství vžijí mimo „domov“ – tj. mimo koloběh každodenní práce a 

domovu odpovídající  hospodářský prostor),  a že i  periodická přítomnost  na určitém místě 

vytváří společenství sounáležitosti. (Ibid., 159).

I.3 Historie workcampu

Historie  workcampu  sahá  do  první  poloviny  20.  století  a  je  spojená  se  jménem  Pierre 

Cérésole. Narodil se v roce 1879 ve švýcarském Lausanne ve významné protestantské rodině. 

Otřesen následky 1.  světové války,  stal  se odpůrcem vojenské služby a navrhl namísto ní 

civilní službu, která by měla narozdíl od první „cvičit mladé v míru“ (Rodriguez, 2003).

Během mírové konference v Bilthovenu se setká se zástupci hnutí Quakerů15, se kterými ihned 

začne  sympatizovat.  Byli  to  právě  Quakeři,  kteří  mu  vnukli  myšlenku  dobrovolnických 

táborů, mající za cíl rekonstrukci válkou postižených oblastí. V příspěvku připraveném pro 

konferenci  vysvětluje,  že  tato  „bratrská  pomoc  není  utopií“  (Rodriguez,  2010,  s.  63)  a 

zdůrazňuje principy dobrovolné služby – má být založena na duchovní, nikoli ekonomické 

bázi. Druhým klíčovým bodem je to, aby tábory byly mezinárodní. Nejde jen o rekonstrukci 

válkou poničené krajiny,  ale i o symbolickou rekonstrukci míru v Evropě.  Před zahájením 

prvního workcampu Cérésole podnikne cestu do Německa, kde najde několik dobrovolníků – 

odborníků v oboru truhlář, kovář a tesař, kteří se chtějí podílet na obnově válkou poničených 

oblastí ve Francii.
15 Oficiální název této církve, která vznikla v polovině 17. stol. v Anglii je  „Náboženská společnost přátel“. 
Slovo  quake  znamená  „třást  se“  –  quakeři  známí  svými  extatickými  projevy  byli  posměšně  nazýváni  
„třesavkami“..  Jejich hlavní teologickou idejí je, že neexistuje žádná křesťanská teologie,  neboť „Bible stále 
promlouvá“. Bohoslužebná setkání quakerů odrážejí jejich představy o společnosti – ta má být demokratická, 
pokojná  a  spravedlivá  –  bez  válek,  hierarchie,  násilí  a  přinucování.  Qakerského  vyznání  byli  zakladatelé 
významných neziskových organizací – Amnesty International a Greenpeace (Putna, 2010, s.63-77).
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I.3.1  První workcamp v Esnes u Verdunu, 1920

Na podzim roku 1920 se  Pierre  Cérésole  a  jeho přítel,  quaker  Hubert  Parris,  rozhodnou 

uspořádat rekonstrukční tábor na severovýchodě Francie, oblasti nejvíce zasažené 1. světovou 

válkou.  Nejprve  založí  skupinu  Mezinárodní  civilní  služby  (Service  Civil  International) 

v Bilthovenu. Po té zmobilizuje dobrovolníky – známé a přátele,  které potkal na své misi 

v Německu. Spojuje je odpor k válce a s ní spojené povinné vojenské službě. (Seippel, s. 32). 

Obdrží svolení zastupitelstva departementu Meuse uspořádat  tábor ve vesnici  Esnes, která 

byla  kompletně  zdevastována  během  bitvy  u  Verdunu  a  jejíž  obyvatelé  jsou  nuceni  žít 

v provizorních přístřešcích. V polovině října začnou Cérésole a Parris budovat ubytování pro 

dobrovolníky, kteří přijíždí během prosince. (Rodriguez, 2010) V prvním raportu o činnosti 

mezinárodní  dobrovolnické  skupiny,  adresované  městské  radě  v Paříži,  Cérésole  podává 

zprávu o počtu dobrovolníků – vedoucím workcampu se stává Hubert Parris, Angličan. První 

tým čítá  12 dobrovolníků,  z toho 5 německé národnosti.  Týmu dobrovolníků je  zapotřebí 

finanční pomoci, která pokryje náklady na nástroje a materiál. V prosinci přijíždí maďarský 

dobrovolník  –  architekt  a  Holanďanka.  Počet  dobrovolníků  se  v průběhu  projektu  mění, 

národnostní složení rovněž. Počátkem roku je v táboře přítomno 7 dobrovolníků holandské, 

maďarské, švýcarské, německé, britské a francouzské národnosti. (Ibid., s. 27) Francouzská 

vláda záhy omezí příspěvky na materiál, následně se zhoršují i vztahy mezi dobrovolníky a 

místními.  Nedůvěra  vesničanů vůči  německým dobrovolníkům je  výsledkem neúspěšného 

poválečného  vypořádání  mezi  Francií  a  Německem.  Pokračování  tábora  je  podmíněno 

odchodem německých dobrovolníků – na tento požadavek Cérésole nepřistoupí a v polovině 

dubna 1921 workcamp rozpustí (Ibid.).

I.3.2 Service Civil International – Mezinárodní civilní služba

Po prvním workcampu Cérésole začně společně s Leonhardem Ragazem a dalšími pacifisty 

usilovat o zavedení civilní služby. Ta měla poskytnout těm vojákům, odmítajícím účast na 

válce  (mnozí  ji  chápali  jako  „akt  proti  svědomí“),  alternativní  službu  (Rodriguez,  2010). 

Následně sepíší petici, ve které navrhují usmíření Francie a Německa cestou dobrovolné práce 

– společným odklízením ruin a restaurací poničeních regionů v pohraničí. V roce 1923 získají 

okolo  40 000 podpisů.  V létě  1924 zahájí  projekt  ve  švýcarském Ormontu,  kde předešlou 
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zimu  lavina  poničila  několik  domů.  Obec  nabídku  akceptuje  a  zajistí  dobrovolníkům 

ubytování a potřebné nástroje. Od 7. do 28. srpna se 12 dobrovolníků účastní 1. workcampu 

Mezinárodní civilní služby. Na výzvu k účasti na dalším workcampu, který se konal v roce 

1928 v Lichtenštejnsku, odpoví 300 nadšených dobrovolníků. Ten se pak stane modelem pro 

další  workcampy,  které  se  od  roku  1930  konají  ve  Velké  Británii,  Francii  a  dalších 

evropských zemích.

Cérésolovy pacifisticko-dobrovolnické aktivity směřují od roku 1934 do Indie – zahájí zde 

workcamp s cílem pomoci obyvatelům státu Bihár, poničeného zemětřesením a následnými 

povodněmi. Během této mise se potká s Gándhím. Po Cérésolově smrti v roce 1945 aktivity 

SCI  pokračují,  je  založena  mezinárodní  asociace  SCI  se  sídlem  v Paříži,  která  sdružuje 

jednotlivé větve, které vznikají v nových zemích.

 

Dobrovolnictví  v letech  meziválečných  a  v prvním  desetiletí  po  druhé  světové  válce 

znamenalo  nesouhlas  s válkou,  násilím  a  ostře  střeženým  hranicím  mezi  národy.  Nebylo 

pouze „úsekem života“, nýbrž „životním názorem“ (Busson, 2010, s. 27). Dobrovolníci byli 

v těchto počátečních letech mobilizováni pro konkrétní akce – nápravy válečných a posléze 

přírodních  katastrof,  na  dobu  víceméně  neurčitou.  Workcampy  v podobě,  jak  jsou 

organizovány  dnes,  se  etablují  od  poloviny  20.  století.  (Santer  2001,  s.  58)  Pomoc 

katastrofami postiženým oblastem přebírají humanitární organizace - Caritas, Červený kříž, 

aj., workcampy se zaměřují na podporu lokálního rozvoje (Ibid.).

I.3.3 Druhá. pol. 20 stol. – organizace workcampů

Od  počátku  šedesátých  let  vzrůstá  počet  organizací,  které  jsou  nakloněny  workcampům 

jakožto „efektivní metodě, která zprostředkovává zkušenost mezikulturní výměny, komunitního  

dobrovolnictví a výchovy k životu v mezinárodním společenství“16. 

UNESCO17 tyto organizace podporuje finančními prostředky, pořádá každoroční mezinárodní 

konference , poskytuje prostředky na školení vedoucích workcampů  a podílí se na propagaci 

workcampů  –  vydává  publikace,  brožury,  manuály.  První  příručka  určená  organizátorům 

16 Seventh conference of organizers of international voluntary work camps. UNESCO and International Work  
Camps in 1953. Paris, 1954. Dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001792/179254eb.pdf
17 United Nations Educational, Scientific and Cultural organization
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workcampů byla  vydána roku 1950.  Jejím autorem je  Švýcar  Willy Begert,  který se sám 

účastnil  prvních  workcampů  SCI  a  v roce  1946  se  stal  jejím  prvním  mezinárodním 

tajemníkem.18 Během druhé konference mezinárodních workcampů, která se konala v březnu 

1949 v Paříži, bylo evidováno 27 organizací, pořádající workcampy a sdružující dohromady 

kolem 1 260 000 aktivních dobrovolníků.19 Zástupci těchto organizací se následně dohodli na 

tom, že je zapotřebí spolupracovat a sjednotit podobu workcampů. Za tímto účelem vznikl 

pod záštitou UNESCA Výbor pro organizaci  workcampů.   Dále byla  ustanovena pravidla 

organizace  workcampů,  která  slouží  jako  opěrný  bod  a  jsou  (měla  by  být)  respektována 

dodnes. Parafrázuji z dokumentu W. Beggerta – Manuels des chantiers internationaux (1950):

1. Práce vykonávaná dobrovolníky by měla mít jasně definovaný cíl.  „Nelze připustit,  aby 

organizátoři workcampů mrhali drahocennými zdroji a nepřinášeli užitek společnosti“.

2.  Je  žádoucí  otevřít  workcamp  kontaktu  s místním  obyvatelstvem.  „Místní  obyvatelé  a 

dobrovolníci [..] mohou společně pracovat, podílet se na přípravě jídla a trávit společně volný 

čas.“

3. Práce je vykonávána ve prospěch obce, instituce, organizace. „Místní výbor je ručitelem 

užitečnosti projektu a jeho podpora je klíčová.“

4.  Je  zapotřebí,  aby  byl  přítomen  někdo,  kdo  zodpovídá  za  technický  chod  workcampu. 

„Pokud má být specializovaná nebo částečně specializovaná práce odvedena dobře, nelze ji 

zahájit bez toho, aniž by byl zajištěn určitý počet zodpovědných techniků a kvalifikovaných 

dělníků.“

5. Rozpočet projektu je zapotřebí znát s jistotou a s předstihem. Je žádoucí využít fondů a 

dotací  k tomu,  aby mohla  být  odvedena  smysluplná  práce.  Měl  by  pokrýt  administrativu 

spojenou  s projektem,  přípravu  projektu,  nástroje,  vybavení  (kuchyně,  sociální  zařízení), 

stravu, výplaty zaměstnancům asociace.

6. Je důležité zajistit potřebné náčiní, nástroje a mechaniku, která šetří čas a sílu.

7. Výběr projektu záleží na cílech jednotlivé asociace a jejím specifickém charakteru (některé 

asociace se zaměřují na životní prostředí, jiné na pomoc lidem v nouzi, rekonstrukci, apod. ..

8. Pojištění dobrovolníků

9. Speciální fond, který pokryje výdaje spojené s volným časem

18Archive of Service Civil International: volunteers. [online]. [cit. 2012-06-13]. Dostupné z: http://www.service-
civil-international.org/begert-willy_fr
19 l’Union Internationale des Etudiants, Fédération mondiale de la jeunesse démocratique; American Friends 
Service Comitée (Quakers), American Youth Comission, United christian youth movement, etc. – (BEGERT, 
1950).
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10. Kromě technického odpovědného pracovníka je žádoucí, aby součástí týmu vedoucích – 

zodpovědných za skupinu byl někdo, kdo se stará o rozpočet a kdo řídí aktivity ve volném 

čase. Je důležité aby výše zmínění ovládali více než jeden cizí jazyk, dále by měli být schopni 

zúčastnit se každé aktivity stejně jako dobrovolníci. „Jejich osobnost by měla být silná, ne 

však panovačná.  Budou se střetávat  se slabšími  jedinci,  kteří  budou potřebovat  povzbudit 

nebo  s těmi,  jejichž  vystupování  bude  vyžadovat  dostatek  trpělivosti  a  porozumění.  „Na 

každém kempu se mohou vyskytnout mladí, kteří mají sklon brát život příliš zlehka, pokud  

bujarost hrozí překročit hranice, vedoucí budou muset prokázat takt, humor a toleranci.“  Je 

důležité, aby mezi nimi a dobrovolníky vládla důvěra.

11.  „Je důležité vytvořit  půdu pro setkání se účastníků s různými názory, i kdyby to mělo  

komplikovat chod workcampu“. Dobrovolníci by měli být fyzicky schopní práce a motivovaní 

– touha „vidět kus světa“ není dostatečným důvodem k zapsání se na workcamp.  (Begert, 

1950).

I.4 Workcampy v současnosti 

Zaměříme-li se na situaci v zemi původu workcampů dnes, zjistíme, že Francie zůstává zemí, 

která  nabízí  nejvyšší  počet  workcampů a každoročně přijímá nejvíce dobrovolníků (vedle 

Jižní  Korey,  Španělska  a  Itálie)  (Duvivier,  2009,  s.  26).  Existuje  zde  síť  asociací,  které 

pořádají  workcampy  ve  Francii,  přijímají  zahraniční  dobrovolníky  a  vysílají  francouzské 

dobrovolníky do světa. Sdružuje je organizace Cotravaux20 která od roku 1959 funguje ve 

Francii  jako prostředník mezi  státem a asociacemi  jež pořádají  workcampy,  vydala v roce 

1994 chartu, která popisuje workcamp (chantier de jeunes bénévoles) jako:

 - místo setkávání účastníků pocházejících z různých kultur, generací, rozlišného sociálního 

prostředí, s různými politickými, náboženskými a filosofickými názory

- příležitost ke spolupráci mezi skupinou dobrovolníků, jednou nebo více zaštiťující asociací, 

místními obyvateli, místním zastupitelstvem a dalšími místními organizacemi

20Členské  asociace  Cotravaux:  Alpes  de  Lumière,  Action  d’Urgence  National,  Compagnons  Bâtisseurs,  
Concordia,  Études  et  Chantiers/UNAREC,,  Fédération  Unie  des  auberges  des  Jeunesse,  Jeunesse  et 
Reconstruction, Neige et Merveille, Service Civil International, Solidarité Jeunesses, Union REMPART.
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-  projekt,  přispívající  k místnímu  rozvoji,  během  něhož  dochází  k zlepšení  životních 

podmínek obyvatel, životního prostředí, kulturního, hmotného a duchovního dědictví, který 

má viditelný dopad a vytváří partnerství mezi asociací a místním společenstvím

- způsob formování myšlenek občanství prostřednictvím kolektivní dobrovolné činnosti, která 

je  konkrétní,  smysluplná,  během  níž  dochází  k poznávání  sebe  sama  a  druhých,  rozvoji 

solidarity v rámci skupiny i mezi skupinou a okolním prostředím; během níž je dialog formou 

řešení konfliktu; v rámci níž dochází k poznávání místní kultury; a která umožňuje orientaci 

v síti asociací (Charte de Cotravaux in: Duvivier, 2009).

Na počátku každého workcampu je aktivita zprostředkovatelské organizace. Koordinátoři této 

organizace  vyjednávají  s místními  partnery  (obec,  společenství,  památková  asociace,...) 

možnosti, rozsah, termín a přínos práce vykonávané během mezinárodního dobrovolnického 

projektu.  Této  fázi  předchází  debata  o  technických  možnostech,  nutnosti  speciálního 

vybavení,  ubytování  a  technickém zázemí  workcampu.  Následně je  schválen  rozpočet,  se 

kterým musí souhlasit místní partner. Pokud dojde k dohodě, organizace podá žádost o dotaci 

(EU, Ministerstvo školství  a  mládeže,  region,  město,..)  Určitou část  projektu hradí  místní 

partner. Před tím, než dojde k fázi mobilizace dobrovolníků, je třeba mít jistotu finančních 

zdrojů. Asociace jednak přijímají zahraniční dobrovolníky, zároveň je vysílají za hranice své 

země,  jsou  pro  to  propojeny  v mezinárodní  síť,  jejíž  transparentní  a  rychlé  fungování 

umožňuje výměnu dobrovolníků. 

Struktura asociací je poměrně složitá, čítá členy Cotravaux, které sdružují desítky menších, 

regionálních  asociací.  Na  mezinárodní  úrovni  pak  komunikují  prostřednictvím  platformy 

Alliance of European Voluntary Service Organisations, která má v současnosti  49 členů –

organizace z 30 zemí Evropy, Asie a Ameriky.21 Každý, kdo se chce zúčastnit workcampu, se 

dostane na internetu k databázi,  která tyto organizace sdružuje (tato databáze by měla být 

jednotná pro všechny členy Alliance). V Čechách workcampy „nabízejí“, kooperují a pořádají 

organizace Duha a Občanské sdružení Inex-SDA.

Účelem  této  práce  však  není  podat  přehled  dobrovolnických  organizací  a  popsat  jejich 

fungování, ale zaměřit se na společného jmenovatele výše zmiňovaných organizací a asociací, 

kterým  je  workcamp  –  a  to  prostřednictvím  kvalitativního  výzkumu,  jehož  výsledky 
21 Alliance of European Voluntary Organisation [online]. 2007 [cit. 2012-06-14]. Dostupné z: 
http://www.alliance-network.eu/index.php?page=Page-2
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předložím v empirické části. Ještě před tím se chci pozastavit nad tím, za jakých podmínek 

výzkum vznikl, popsat metodologické nástroje, které jsem při zkoumání využila a kriticky 

zhodnotit kvalitu výzkumu.
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II. Metodologie

Etnografický výzkum workcampu proběhl  z velké  části  v prostředí  jednoho konkrétního 

workcampu, který se konal v Červenci 2012  v severozápadní části Francie. Během něj jsem 

v pozici  výzkumníka  -  zúčastněného  pozorovatele  zapisovala  dění  kolem  sebe  a  vedla 

s ostatními  účastníky  workcampu formální  i  neformální  rozhovory  (o  mé  identitě  a  mém 

výzkumném záměru byli předem informováni) a při tom se podílela  na každodenním životě 

workcampu (v praxi to znamenalo mít v jedné ruce dláto, v druhé diktafon). Podle toho, jak 

dalece  se  výzkumník  ztotožní  se  studovaným  prostředím,  rozlišuje  Disman  (2000)  čtyři 

kategorie zúčastněného pozorování. Já se identifikuji s pozicí „účastníka jako pozorovatele“. 

Výzkumník  se  v této  pozici  plně  účastní  života  skupiny,  kterou  studuje,  zároveň  však 

nezatajuje skutečnost, že ji zkoumá. 

V počátcích výzkumu bylo mou snahou popsat fenomén workcampu a zaměřit se při tom na 

dobrovolníky  –  zajímalo  mě,  proč  jezdí  na  workcampy,  jakým způsobem si  je  vybírají, 

charakterizovat  život  na  workcampu.  Mým  hlavním  předpokladem  bylo  (díky  vlastním 

zkušenostem s workcampy a účasti na evaluačním setkání s dobrovolníky), že dobrovolníci 

nejezdí na workcamp primárně pomáhat druhým, ale sobě. V průběhu výzkumu jsem zjistila, 

že pokud chci podat srozumitelný a pravdivý obraz workcampu, nemohu pominout ostatní 

všechny jeho účastníky a další jevy, které s ním souvisí.

 Dalším  motivem  k tomu,  že  jsem  zkoumání  rozšířila  z dobrovolníků  na  další  aktéry 

(vesničany,  spolupracovníky)  a  prostředí,  byl  fakt,  že  naše  dobrovolnická  skupina 

nepředstavovala mé apriorní představy o použitelném vzorku. Prvním problémem bylo, že nás 

bylo málo. Skupinu tvořilo v prvních dnech osm dobrovolníků a dva animátoři. Kromě mě 

byli přítomní následující mezinárodní dobrovolníci: dva Turci – oba studenti mezinárodních 

vztahů, oběma bylo v době workcampu dvacet let, znali se spolu od střední školy a přijeli jako 

pár,  dále  Korejka  -  studentka  žurnalistiky  (21 let),  Ruska  studující  cizí  jazyky (21 let)  a 

Němka – matematička (20 let). Pro všechny uvedené to byl první workcamp. Dalšími členy 

týmu byli  dva „domácí“ - Francouzi, kteří se od zbytku skupiny hodně lišili. Oba měli za 

sebou  již  minimálně  jeden  workcamp  a  oba  spadali  do  kategorie  sociálně  vyloučených. 
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Michelovi bylo 49 a kvůli autonehodě ztratil práci a životní optimismus a dvacetiletý Valentin 

(vzhledem ke shodě jmen s dalším členem týmu a k osobnímu vztahu, jaký jsme si k němu 

vytvořili,  o  něm  budu  hovořit  jako  o  „malém“),  který  se  narodil  postižený  Downovým 

syndromem. Jeho hendikep mu však nebrání v tom, aby žil autonomním životem. Tito dva 

poslední  diversifikovali  jinak  poměrně  homogenní  skupinu  mladých  mezinárodních 

dobrovolníků a hráli důležitou roli v mém pozorování, polostrukturované rozhovory s nimi 

jsem však musela  uzpůsobit  jejich specifické  životní  situaci.  Animátory  nám byli  Valu – 

veselý truhlář z regionu, jehož to byl druhý workcamp, který vedl. Přes svůj věk – 23 let  a 

subtilní postavu se ukázal být silnou osobností a dobrým „manažerem“ skupiny. Posledním 

vlastním členem skupiny byl svérázný Bretonec a jeho pes (tyto dva od sebe nelze oddělit,  

tvořili  vlastně  jednu  postavu).  Vizáž  a  životní  styl  beatnika  a  zenový  klid,  které  z něj 

vyzařovaly,  dodávaly  naší  skupině  klid  a  harmonizovaly  ji  v její  nesourodosti.  Věk 

technického  animátora  nebyl  jedinou  věcí,  která  zůstala  záhadou.  Pro  animátory  jsem 

původně  neměla  připravené  otázky  a  chtěla  jsem  k nim  přihlížet  jako  k  „doplňku“ 

workcampu, i to se však ukázalo jako nelegitimní. Poté, co korejská dobrovolnice náš tým 

opustila a turecký pár se značně izoloval od skupiny (Asluk navíc nemluvil ani francouzsky, 

ani anglicky, Bería zde hrála roli tlumočnice, což značně narušovalo spontaneitu rozhovorů), 

jsem se rozhodla pozměnit téma výzkumu a rozšířit jej na další aktéry. To se ukázalo jako 

dobrý  nápad  –  začala  jsem  dostávat  plastičtější  obraz  workcampu  a  navíc  jsem  svou 

výzkumnickou aktivitou (neměla jsem pro výzkum připravený terén, chyběl mi gatekeeper, 

který by mi doporučil, za kým jít, a tak jsem chodila po vesnici a zastavovala kolemjdoucí, až 

do doby, kdy jsem svého „dveřníka“ našla) dělala most mezi skupinou dobrovolníků a okolím 

workcampu. 

Stanovila jsem si tedy nové oblasti výzkumu, které by se daly shrnout do jedné zastřešující  

ozázky: jací aktéři ovlivňují podobu workcampu? Výhodou  kvalitativního výzkumu je, že 

sběr dat, analýza a interpretace se provádějí současně  - tím se výzkum stává pružnější a dá se 

v  jakékoli  jeho  fázi  změnit  s ohledem  na  vývoj  výzkumné  situace.  Po  prvních  dnech 

pozorování jsem měla „vytipované“ nové okruhy informátorů – byli jimi lidé, kteří měli něco 

společného z kostelem, který jsme opravovali, lidé ze zastupitelstva a obyvatelé vesnice.

Svou gatekeeperku jsem potkala v kavárně (která byla zároveň tabákem a potravinami), která 

se  ukázala  jako  významným  informačním  „uzlem“  pro  můj  výzkum  (byla  hned  naproti 

kostelu a byla jedinou kavárnou svého druhu v obci). Zde jsem se dozvěděla, kdo je pro kostel 
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mimořádně důležitý – potvrdilo to vlastně moji hypotézu – byla to stará dáma, která nás vítala 

společně se starostou na oficiálním zahájení workcampu a měla při tom slzy dojetí v očích. 

Dozvěděla  jsem se taky,  kde bydlí  bývalý starosta  a  kdy je na radnici  starosta  současný. 

Pomohla  mi  domluvit  s nimi  rozhovory  (zavolala  jim).  Další  informátory  jsem získávala 

metodou „sněhové koule“ – která spočívá na výběru jedinců, při kterém nás nějaký původní

informátor vede k jiným členům naší cílové skupiny (Hendl, 2008, s. 114). Pro to, abych se ve 

výzkumu  sama  neztratila,  jsem  se  neustále  držela  otázky  –  „co  dělá  workcamp 

workcampem?“  a  každý  sebevzdálenější  jev  jsem  se  snažila  dát  do  souvislosti  s naší 

dobrovolnickou skupinou.

V průběhu  výzkumu  jsem se  potýkala  s mnoha  problémy.  Největším  z nich  pro  mě  byla 

otázka  validity.  Pro  dosažení  co  nejvyšší  validity  je  třeba  neustále  reflektovat  postupy 

výzkumu vzhledem k výzkumné situaci (dbát na to, jestli  zkoumám to,  co chci zkoumat). 

Nástrojem k tomu je jeden z druhů triangulace - mám-li k dispozici alespoň dva pevné body, 

tato relace (triangl, trojúhelník) mi pomůže zaměřit mé stanoviště. Těmito body mohou být 

různé zdroje dat a  různé metodologické přístupy (Novotná, 2009). Ale v souladu s příslovím 

„lehko  na  cvičišti,  těžko  na  bojišti“  (kdy  cvičištěm  je  univerzitní  knihovna  a  bojištěm 

neznámý terén) jsem na tyto opěrné body někdy zapomínala. Nebylo to sice poprvé, co jsem 

dělala terénní výzkum, ale nebylo to ani poprvé, co se mi stalo, že jsem začala sbírat data,  

která  jsou  sama o  sobě  sice  báječná,  ale  která  nemají  se  samotnou  výzkumnou  otázkou  

žádnou přímou souvislost  (Chenail, 1998, s. 4). V takových chvílích jsem napřed propadala 

panice a pak jsem se běžela „vypsat ze svých emocí“ do terénního deníku, ve kterém jsem 

naštěstí měla založený „recept“ na to,  jak srovnat kvalitativní výzkum do latě (Ibid.). A tak 

jsem si připomínala strukturu svého výzkumu, kdy zkoumaným fenoménem je workcamp, 

oblasti  mého  zájmu  o  něj  jsou  workcamp  a  jeho  aktéři,  data  mají  mít  podobu terénních 

poznámek a polostrukturovaných rozhovorů.  (Ibid.).  To ale neznamenalo,  že bych předem 

zavrhla některá sebraná data.  Vždy jsem se snažila  zvážit,  jestli  některé  nové skutečnosti 

nedoplňují obraz workcampu. Když jsem například zjistila, že kostel, který opravujeme, je 

neustále zavřený a slouží jen k občasným mším, otevřelo se přede mnou nové pole bádání. 

Byla  jsem v pokušení  začít  zkoumat  vztah  obyvatel  vesnice  k předmětu  naší  práce  –  ke 

kostelu.  „Ztratila“  jsem tím několik  dní  práce,  než  jsem si  uvědomila,  že  to  neodpovídá 

výzkumnému tématu tak, jak jsem jej formulovala. Nemohu však říci, že bych této „odbočky“ 

litovala – dovedla mě k novým informátorům a při analýze mě tato data po té, co jsem je 

zredukovala na oblasti, které byly pro můj výzkum významné a abstrahovala je – snažila se 
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odkrýt, co ze za nimi skrývá (Heřmanský 2009)  pomohla nahlédnout zkoumaný jev v nové 

perspektivě. Uvedu příklad z terénního deníku:

Po rozhovoru s farářem mi konečně došlo, že zaměřovat se jenom na kostel je blbost. To, že  

do něj nikdo nechodí, je možná smutné, ale jak to souvisí s workcampem? Měla jsem vztek, že  

jsem tím ztratila týden a půl, ale pokud mě to dovedlo až k tomuhle „černému proroku“, tak  

to stálo za to! Rozhovor s ním byl lidsky velmi příjemný a vyvedl mě ze slepé uličky.  Oni  

nejsou lhostejní (ani k nám, ani ke kostelu), jen mají strach z cizinců. 

(terénní deník, 11.7.2012)

Dalším  problémem  (který  nakonec  zas  takovým  problémem  nebyl),  byl  jazyk.  Výzkum 

probíhal  ve  Francii  na  frankofonním  workcampu,  všechny  rozhovory  probíhaly  ve 

francouzštině.  Zezačátku  jsem  se  bála,  že  budu  v komunikaci  jistější  s mezinárodními 

dobrovolníky než s rodilými mluvčími (podceňovala jsem své jazykové schopnosti), opak se 

ale ukázal být pravdou. Vzhledem k tomu, že jsem před tím strávila půl roku na studijním 

pobytu ve Francii, jsem svůj jazyk zdokonalila natolik, že jsem neměla problémy porozumět 

ani blazeované mluvě pana starosty, ani nadávkám pracovníků z reintegračního týmu („jazyk 

ulice“ mě naučil můj přítel). Horší to bylo s formulací otázek tak, aby ostatní rozuměli mě. 

První  rozhovory  s Francouzi  tak  byly  méně  obratné  a  často  jsem  si  při  jejich  zpětném 

poslechu uvědomila, že bych se ve svém rodném jazyce zeptala jinak. Po delší době v terénu 

jsem však nabyla větší sebejistoty a už jsem neztrácela cenný čas s informátory tím, že jsem 

se  jim  omlouvala  za  svůj  přízvuk  a  gramatické  chyby  a  snažila  se  být  věcnější. 

S dobrovolníky byl  problém opačný – oni hledali  těžko slova,  jelikož na workcampu byli 

mimo  jiné  pro  to,  aby se  naučili  francouzsky.  Při  závěrečné  analýze  dat  jsem se  snažila 

přepsat  všechny  rozhovory  doslovnou  transkripcí.  Pak  jsem  od  tohoto  záměru  upustila, 

protože kdybych to udělala, všichni dobrovolníci by se jevili jako nepříliš gramotní kuřáci 

konopí. (Rozhovory s nimi jsou plné metafor, nelogických opisů a dialogů typu: „mmmm, jak 

se to řekne? Plave to ve vodě..“ „Myslíš ryba?“ „Ne, loď.“). A tak jsem rozhovory musela 

upravit  tak,  aby  dávaly  smysl  a  někdy  pozměnit  větnou  stavbu.  Jsem  si  tedy  vědoma 

nebezpečí,  že  jsem je  příliš  přizpůsobila  svým potřebám.  Rozhovory s rodilými  mluvčími 

jsem naopak přepsala, přeložila a analyzovala v souladu s běžnými pravidly analýzy založené 

na segmentaci a kódování. Nejprve jsem rozčlenila text na segmenty (tematické jednotky), 

tyto segmenty jsem označila kódy, které mi umožnily identifikovat pozorované jevy a najít 

mezi nimi společné znaky. Použila jsem metodu otevřeného kódování –  kódy jsem vytvářela 
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induktivně  během  analýzy  dat.  Vytvořené  kódy  jsem  interpretovala  prostřednictvím 

poznámek. Rozlišovala jsem mezi popisnými (zachycují explicitní obsah) a interpretativními 

kódy (vysvětlují implicitní obsah segmentu). Při závěrečné interpretaci jsem kladla důraz na 

významy a interpretace reality z perspektivy aktérů, ve  výsledné podobě textu pak rozlišuji 

mezi emickou a etickou perspektivou. (Heřmanský, 2009).

Výzkum  je  doplněný  o  data,  která  jsem  sbírala  od  roku  2011  –  terénních  poznámek  a 

neformálních  rozhovorů  s  dobrovolníky  a  organizátory  workcampů,  se  kterými  jsem  se 

seznámila  díky  svému  prvnímu  workcampu  v létě  2011.  Mezi  další  použitá  data  patří 

novinové články,  brožury organizací,  zabývajících  se workcampy a další  materiály těchto 

organizací, které jsem podrobila obsahové analýze. Na obhajobu svého poměrně komplexního 

přístupu k výzkumu bych ráda připomněla, že i antropologie čelí změnám ve společnosti, jak 

na to  upozorňuje například  T.H.  Eriksen.  „Protože v  mnoha případech je  nemožné jasně  

vymezit zkoumaný systém, má stále větší smysl zkoumat specifické skupiny nebo kulturní jevy  

(například olympijské hry, turismus, migraci), jež netvoří autonomní systémy ve společenském  

nebo kulturním smyslu,  ale které lze izolovat  pro analytické účely.[...]  Terénní  výzkum je  

nutno  doplnit  dalšími  zdroji,  jež  osvětlí  širší  souvislosti  jevu,  který  badatelé  zkoumají  

zúčastněným pozorováním.  Těmito  zdroji  jsou  statistika,  masová  média,  místně  vytvářené  

texty a podobně“ (Eriksen, 2008).
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III. Empirická část

Na  základě  analýzy  terénních  poznámek,  rozhovorů  a  ostatních  dat  jsem  se  pokusila 

interpretovat, co dělá workcamp workcampem – faktory, ovlivňující podobu workcampu jsem 

rozdělila  na fyzické  a  nefyzické,  následně jsem popsala  to,  jak workcamp reflektuje  jeho 

bezprostřední  okolí  –  (obyvatelé,  spolupracovníci  a  kolemjdoucí)  a  v závěru  předkládám 

vlastní typologii workcampera – začátečník, mazák, balič, pracant, požitkář, fotograf.

III.1 Co dělá workcamp workcampem

V této kapitole se budu zabývat tím, co všechno má na podobu workcampu vliv, co tvoří jeho 

atmosféru,  kdo a co se podílí  na jeho výsledné podobě,  v jakém vztahu jsou tito  činitelé 

k účastníkům workcampů. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako v případě logické kolize 

související s pojmem dobrovolnictví, na kterou upozorňuje Frič s Pospíšilovou (viz. s. 4) – je 

třeba rozlišit mezi pojmem workcamp ve smyslu společenství dobrovolníků a workcamp jako 

pracovní prostředí. 

Dobrovolníci sami hovoří o workcampu ve smyslu skupiny lidí (při představování v krámu 

nebo  ve  městě:  „já  jsem  tady  s workcampem“,  „my  jsme  workcamp“,  zatímco 

spolupracovníci a ne-členi dobrovolnického týmu vztahují workcamp k místu práce :

Technický animátor Bukowski nastupuje do auta a se slovy „jedu na workcamp“ odjíždí z  

kempu ke kostelu.

(terénní poznámky, kemp, 6.7. 2012)

„Je  příjemné  sledovat,  jak  workcamp pokračuje,  viděli  jsme vás  den  za  dnem,  navzdory  

špatnému počasí, které bylo ze začátku..vidíš  Kevine (k  synovi,  který něco mumlá),  pěkně  

pokročili.“

(interview, paní se synem před kostelem, kde tým 

právě dokončuje práci, 18.7.2012)

Jak ještě uvidíme, workcamp není zdaleka jen o práci a o místě, kde se práce odehrává, byť se 

na podobě workcampu významně odráží. Jde také o místo, kde skupina žije (někdy skupina 
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žije přímo v místě, kde pracuje), ale ani to podle výpovědí dobrovolníků není dostačující pro 

definici  workcampu.  Skupina  se  často  přesouvá,  podniká  různé  výlety a  opouští  tak  svůj 

přechodný  „domov“.  Na  základě  svého  pozorování  proto  stanovím  vlastní  definici 

workcampu, která odpovídá tomu, jak workcamp vnímají jeho přímí účastníci - jde o skupinu 

lidí, kteří po dobu tří týdnů vytvářejí sdílením práce, každodenních úkonů a emotivních 

zážitků specifický mikrosvět.

Faktory,  ovlivňující  podobu  workcampu,  jsem rozdělila  do  dvou  hlavních  kategorií  –  na 

fyzické a nefyzické - ty pak dále dělím do dalších podkategorií.

III.1.1 Fyzičtí aktéři

I  když  byl  můj  výzkum  v prvopočátku  zaměřen  hlavně  na  dobrovolníky  a  jejich  vztah 

k workcampu, v průběhu pozorování jsem si uvědomila, že nelze pominout ostatní činitele, 

kteří do workcampu zasahují, spoluutvářejí ho. Jde zejména o další osoby (a jiné živé tvory), 

se  kterými  jsme  jako  dobrovolníci  v každodenním  kontaktu  a  bez  kterých  by  život  na 

workcampu vypadal úplně jinak.

III.1.1.1 Dobrovolníci 

Dobrovolníci  jsou bezesporu nejdůležitějšími  aktéry workcampu – jejich  práce  zanechává 

hmatatelnou stopu, jejich nasazení nebo naopak lenost ovlivňuje obraz dobrovolnictví v očích 

místních  obyvatel,  jejich  charaktery  vytvářejí  atmosféru  v komunitě,  kdyby  se  jich 

nepřihlásilo  dost,  workcamp by se nekonal.  Kde se dobrovolníci  berou? Workcampy jsou 

aktraktivní - podle Stebbinse (in Pospíšilová, Frič, 2010) a jiných autorů, kteří nahlížejí na 

dobrovolnictví  jako  příjemnou,  volnočasovou  aktivitu  –  jelikož  umožňují  dobrovolníkům 

cestovat a bavit se, „za cenu“ šesti hodin dobrovolné práce pětkrát v týdnu. Ale i přes to se 

nestává, že by na workcampech nebylo dost místa pro příliš vysoký počet dobrovolníků.

Teď nás bude jen sedm, když Korejka odjela, při tom nás mělo být dvanáct. Na workcampu,  

kam jedeme příští týden na návštěvu, bude prý jen pět dobrovolníků. Podle slov animátorů je  
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to běžné, protože nejde o „turisticky zajímavé lokality“. „To víš, tohle není Paname“22, směje  

se Bukowski.

(terénní poznámky, kemp, 4.7.2012)

Dobrovolníci si vybírají z celé škály projektů. Díky technologickému vývoji jim k tomu stačí 

jen připojení  na internet,  nemusí  neziskovou organizaci  navštívit  osobně.  Dříve  byl  tento 

kontakt nutný. Snadnější přístup k workcampům má i svá úskalí, dobrovolníci často nevěnují 

dostatečný čas tomu, aby si přečetli pravidla, jakými se workcampy řídí.

„Stává se, že přijedou a nejsou dobře informovaní. Nevědí třeba ani že se bude pracovat!  

Nebo si přivezou jen žabky a sukni. Ale i na to by měl být animátor připravený a umět si s  tím 

poradit...“

(interview, Paola, 30. 5., dobrovolnické centrum Beaumotte)

V databázi  projektů  si  dobrovolník  vybírá  podle  následujících  kritérií:  termín,  zaměření, 

země,  hlavní  dorozumívací  jazyk23 a  někdy  bývá  další  kategorií  věk  –  naprostá  většina 

workcampů je omezena dolní hranicí 18 let, ale některé organizace pořádají workcampy pro 

teenagery, novinkou jsou workcampy pro seniory a pro rodiny). Výběr samotný probíhá tak, 

že si (budoucí) dobrovolník vybere z nabídky projektů několik, které se mu líbí a pak už jen 

čeká, který z nich mu bude přidělen.24 Funguje zde z větší míry pravidlo „kdo dřív přijde...“, 

ale někdy mohou organizace přihlížet k informacím, které o sobě zájemce spolu s přihláškou 

podá za účelem vytvořit skupinu, která bude co možná nejrůznorodější – aby mohl vzniknout 

mezikulturní dialog (Duvivier, 2009, s. 12). Čím se řídí dobrovolník při výběru workcampu? 

To byla jedna z hlavních otázek, kterou jsem si položila ve svém výzkumu.

Ukázalo se, že to, co je při hledání workcampů nejdůležitější, je země projektu. Nejde ani o 

to,  co  se  bude  na  workcampu  dělat,  ale  kde  se  to  bude  dělat,  jaká  je  krajina  v okolí 

workcampu,  zda jsou poblíž  kulturní  a historické  památky,  zda se cestou tam či  zpět  lze 

zastavit  v nějakém  větším  turisticky  oblíbeném  městě,  zda  jde  o  zemi  známou,  nebo 

neznámou,  atd.  Dobrovolníci  nevolí  workcampy  náhodně.  Netuší  sice,  jak  to  bude  na 

22 Slangové označení pro Paříž.
23 Není-li uvedeno jinak, na workcampech se mluví jazykem „většiny“, někdy organizace vyžadují, aby 
dobrovolníci ovládali základy úředního jazyka země konání .
24 Může si samozřejmě zvolit jen jeden projekt, ale pak je zde riziko, že preferovaný workcamp bude již plně 
obsazen.
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workcampu vypadat, jaká práce se bude vykonávat, jaké budou vztahy ve skupině – nic z toho 

nevědí ani oni, ani organizátoři – záleží to totiž zvláště na dobrovolnících samotných – ale 

vědí do jaké země pojedou a proč právě tam.

„Byla jsem ve Francii už několikrát, mám ji ráda a možná bych tu jednou chtěla žít. Kdo ví?  

Chtěla jsem si zlepšit francouzštinu – proto jsem si vybrala tuhle zemi..“

(Interview, Máša, 1.7.2012, kemp)

„Vybrala jsem si Francii,  protože je to blízko Německa, cítím se zde v bezpečí, ne jako v  

jiných zemích..Nevím Španělsko, Itálie..tam je mafie (smích), Francii už znám. Napřed jsem  

chtěla dělat něco s životním prostředím nebo dětmi, ale už to bylo obsazené.“

(Interview, Sonya, 1.7.2012, kemp)

„Mám strašně rád východní Evropu. Byl jsem už několikrát na workcampu v Čechách, pak 

taky v Maďarsku, v Srbsku, na Slovensku. No ale nejlepší to bylo v Čechách, proto se sem 

vracím.“

(terénní poznámky, rozhovor s Ianickem, Praha, 25.8.2012)

Dalším  z důležitých  faktorů  je  termín  workcampu.  Dobrovolníci,  kteří  jsou  velmi  často 

studenty vysokých škol, se soustředí na to, aby se termín nekryl se zkouškovým obdobím, 

popřípadě  aby  zapadal  do  jejich  dalšího  prázdninového  programu.  Někteří  z nich  před 

začátkem nebo po skončení workcampu hledají placenou brigádu, aby si mohli zaplatit cestu 

na workcamp.

Pak zbývá kolonka „práce“ – zájemci o projekty volí podle popisů projektů, v nichž je stručně 

vysvětlen smysl projektu. Je třeba říci, že ten nebývá mnohdy příliš jasný. Projekty se obecně 

dělí do několika širších kategorií jako je – životní prostředí, renovační práce, práce s dětmi, 

kultura, sociální práce, aj. Samotný popis práce je shrnut v několika větách. Po příjezdu na 

workcamp se postupně vše vyjasní – co se vlastně bude dělat, kolik se toho od dobrovolníků 

čeká  a  zda  je  práce  opravdu  smysluplná,  či  je  jen  výplní  hluchých  míst  mezi  hrami, 

odpočinkem a cestováním po kraji.

Nikdo také dopředu neví, kolik dobrovolníků doopravdy přijede (mnohdy se někdo po cestě 

„ztratí“25),  jakých  budou  národností,  kolik  jim bude  let  (to  je  však  odhadnutelné  –  80% 
25Nejčastější  příčinou toho, proč některý dobrovolník nedorazí,  jsou problémy s cestovními  doklady.  Složitá 
vízová politika je nejčastější překážkou, která brání dobrovolníkům z Afriky a Asie, aby se účastnili workcampů 
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účastníků workcampů jsou studenti (Duvivier, 2009, s. 19) a hlavně jestli se s nimi bude dát 

komunikovat (přičemž schopnost dorozumět se anglicky zde nehraje hlavní roli – k tomu se 

ještě vrátím). Je to vždy velká nejistota – koho potkáte na nádraží. Ale to je jedním z faktorů, 

které vytváří neopakovatelnou atmosféru workcampů – nikdy pořádně nevíte, do čeho jdete. 

Charaktery dobrovolníků mohou být různé, ale to, co přispívá, nebo naopak brání zdárnému 

chodu workcampu, bývá neměnné.

Národnost

Workcampy jsou otevřeny lidem jakékoli národnosti, od poloviny 20. století se pořádají po 

celém světě. Evropští dobrovolníci pro své projekty nejezdí daleko a zůstávají na evropském 

kontinentě,  v žebříčku  oblíbenosti  pak  následuje  Afrika,  Jižní  Amerika,  Asie  a  Pacifik  a 

Blízký Východ. Do Evropy přijíždějí nejčastěji Korejci a Japonci. Na prvních místech mezi 

„workcamp-aktivními“ národy jsou Francie, Německo a  Španělsko (Výroční zpráva Inex-

SDA,  2010).  A  tak  je  během  workcampu  každý  účastník  konfrontován  s neznámými 

kulturami, jazykem, náboženstvím, stravovacími návyky, apod. Tyto odlišnosti mohou vést 

někdy i k nedorozuměním, které by měl pomoci řešit školený animátor. 

V naší  mezinárodní  skupině  se  hned  od  začátku  oddělili  abstinenti  od  příležitostných 

ochutnavačů a stranou zůstal jeden latentní alkoholik. Kvůli němu jsme pak po celou dobu 

workcampu množství alkoholu zredukovali na minimum, což nakonec nikomu nevadilo.

Před naší první večeří nás animátor pozve k aperitivu.  Tento rituál je oblíbený,  jak jsem  

vypozorovala, po celé Francii. Podává se Pastis a Pinot. Zjišťujeme, že turecký pár nepije  

alkohol nikdy (vysvětlují, že jejich muslimská víra jim to zakazuje), Korejka také ne (nechutná  

jí) a Němka s Ruskou jen příležitostně, ale dle jejich slov ne před jídlem. A tak si přiťukneme  

Michel, Valentin  animátor a já.

(terénní poznámky, kemp, 30.6.2012)

Ukázalo  se,  že  nemáme  stejné  názory  na  hygienu,  intimitu,  stud,  projevování  emocí  na 

veřejnosti...

v Evropě. (Informační brožura Solidaritées Jeunesses, 2012).
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Před odjezdem na pláž jsme svědky drobné výměny názorů mezi Turky. Asluk se nad něčím  

pobuřuje,  ukazuje na plavky.  Bería jde trucovat  do stanu.[...]Turecký pár se prochází po  

pláži,  zatímco my ostatní  si  hrajeme ve vlnách.  Zeptám se Beríi,  jestli  se  také  nechce  jít  

vykoupat.  Odpoví  mi,  že  si  zapomněla  plavky  (Asluk  si  vyžádá  překlad  mé  otázky  do  

turečtiny). Vzpomenu si na jejich ranní hádku.

(terénní poznámky, na pláži v Bretani, 15.7.2012)

Mezinárodní rozměr workcampu jsme si nejvíce uvědomovali během společného jídla.

Večeři  máme  kebab,  který  připravil  turecký  pár  a  všichni  ho  hned  umístí  na  žebříčku  

nejlepších tradičních specialit,  které jsme zatím ochutnali,t na první místo. Asluk servíruje  

ostatním a i přes to, že všichni dávají najevo, jak je jídlo dobré, se ptá, jestli nám chutná.  

(Ukáže na jídlo a pak se zeptá – „bien“?) Věřím, že kebab je výborný (já jako vegetarián jím  

salát s rýží) a také si říkám, že i kdyby byl ohavný, nikdo by se to Turkovi neodvážil naznačit.

(terénní poznámky, kemp, 9.7.2012)

Jazyk

Jak už bylo zmíněno, jazyk workcampu je jazyk většiny. A to platí nezávisle na představách 

organizátorů. Vypozorovala jsem, že frankofonní workcampy jsou od ostatních odlišné tím, 

že  je  jejich  účastníci  berou  jako  alternativní  jazykový  kurs.  V kterékoli  jiné  zemi  krom 

Francie bývá hlavním komunikačním jazykem angličtina. Ale účastníci projektů ve Francii 

velmi často ovládají alespoň základy francouzštiny, nejde-li o vysloveně frankofonní projekt 

(pak by měli komunikovat s vedením workcampu pouze ve francouzštině). 

 Příjezd  někoho,  kdo  neovládá  místní  (nyní  mluvím  o  místě  workcampu  a  jazyku 

workcamperů) jazyk, může být zajímavým zpestřením, nebo brzdou – při práci, při vaření, při 

hraní karet. Záleží na tom, jak se svým „hendikepem“ vyrovná nerozumějící dobrovolník a 

jak ho přijme zbytek skupiny.

4. den: Animátor odjel na nádraží s Korejkou, která bude pokračovat na jiném workcampu 

v Bretani,  kde  by  hlavním  komunikačním  jazykem  měla  být  angličtina.  Rozloučení  s ní  
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probíhá poměrně rychle a bez emocí. Good luck! křičí Michel, což vyvolá na tváři korejské  

dobrovolnice náznak úsměvu. Byla to první věta,  kterou ze sebe tento francouzský patriot  

vyplodil.

(terénní poznámky, kemp, 4.7.2012)

Asluk vylil vinný ocet na stůl a omlouvá se za to. Komunikuje tak, že gestikuluje. Například  

osloví animátora jménem: „Valentin“ –  pak  ukáže na stůl a na něm ležící mapy a lejstra, vše  

je prosáklé smradlavým octem – pak následuje „sorry“. Takové scénky vyvolávají výbuchy  

smíchu, animátor nevypadá nadšeně, ale smíchu se neubrání ani on. Když se Asluka kdokoli  

na cokoli zeptá, odpoví : une minute a odchází. Později jsme pochopili, že není plachý, že se  

chodí připojit na internet a hledá slovíčka.

(terénní poznámky, kemp 1.7. 2012)

Věk

Workcamp je pro dospělé, horní věková hranice není omezená (nejde-li o speciální projekt, 

určený například pouze mládeži do 26 let), přesto jeho účastníci bývají výjimečně starší 30 let 

(Výroční zpráva Inex-SDA, 2011) a obecně lze říci, že workcampy přitahují především mladé 

- ysokoškoláky nebo studenty, kteří právě skončili střední školu. Přesto se na workcampu sem 

tam  objeví  někdo,  kdo  by  mohl  zbytku  skupiny  dělat  rodiče,  někdy  i  prarodiče.  Ti  se 

z pochopitelných  důvodů  nemusí  chtít  zúčastnit  fyzicky  náročnějších  aktivit  typu  tanec, 

přeskakování ohně, či večírek do pozdních ranních hodin ve stejné míře jako jednadvacetiletí 

výrostci,  ale  někdy  naopak  překvapí  –  výbornou  kuchyní,  pracovním  nasazením  i 

nekonvenčním  životním  stylem.  Navíc  obohacují  tým  nadhledem  a  zkušenostmi.  Jejich 

sporadickou účast lze vysvětlit stálým zaměstnáním, jiným představám o trávení volného času 

a cestování.

Zdravotní omezení

Částečně souvisí  s předchozím odstavcem – tedy s věkem.  Některé organizace  zařazují  na 

projekty i dobrovolníky s mentálním či fyzickým postižením. Sociální různorodost je jedna 

z hodnot, která je vyzdvihovaná během workcampů.(Příručka Solidarité Jeunesses, 2012, s.6). 

Ti plní stejnou roli jako ostatní dobrovolníci – pracují, podílejí se na každodenním úklidu i  
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vaření a zábavě věnovanému volnému času – jen někdy v menší míře než ostatní. Od těch 

přítomnost  někoho s hendikepem vyžaduje  trpělivost  a  snahu pomoci.  Může to  vyvolávat 

rozporuplné reakce, ale nakonec to bývá ku prospěchu všech zúčastněných.

Den 2: Malý Valentin (hendikepovaný) vypadá znuděně. Nikdo se s ním zatím moc nebaví.  

Zůstává pozadu, nebo je naopak několik metrů před skupinou. 

(terénní poznámky, na procházce ke kostelu, 1.7.2012)

Starosta nám domluvil zdarma zapůjčení šlapadel, motorových člunů a kanoí, a tak se jdeme  

s nadšením vyřádit k řece.[...]Valentin pádluje na malém kayaku sám proti proudu. Sedíme  

na břehu s animátory, Sonyou a Mášou a bavíme se o tom, že je tento postižený chlapec  

výjimečný. Je samostatný, veselý, nikdy si na nic nestěžuje, konstatuje Máša. Sonya vypráví o  

tom, že její teta pracuje v ústavu pro mentálně postižené a že se jedná o lidi, kteří jsou často  

agresivní. Zezačátku prý měla obavy, jak to s Valentinem zvládneme. Valu se k nám přidá a  

svěřuje se, že on sám měl velký strach, protože je to poprvé, co se setkal s někým, kdo má  

tento  druh  postižení.  Valentin  ho  však  naprosto  odzbrojil  svým  charakterem  a  

bezkonfliktností.  Vzpomínáme,  jak  se  po  dvou  dnech  se  stali  parťáky,  malý  Valentin  

mu(animátorovi) pokaždé držel místo u stolu a nandal jídlo jako prvnímu. Nechal si dokonce  

udělat po vzoru animátora malé pankerské číro.

(terénní poznámky, kemp – u řeky, 20.7.2012)

Pracovní nasazení

Touha nebo nechuť pracovat kolísá v závislosti na obtížnosti práce, na počasí, někdy také na 

její smysluplnosti (která není vždy evidentní). Obratnost zde nehraje roli, workcampy obecně 

postrádají ducha soutěživosti (mimo čas her), jde o to, aby se všichni zúčastnili. Někdy není 

dost práce pro všechny, a tak je třeba nějakou „vymyslet“, což nebývá problém – v kempu je 

vždy  dostatek  nádobí  na  mytí  a  v kuchyni  mají  dobrovolníci  stále  co  dělat  –  vařit  pro 

několikačlenný tým je  umění.  Sem tam se najde někdo,  kdo tráví  příliš  času o samotě  – 

čtením, korespondencí, procházkami. Tito solitéři bývají terčem kritiky. A pokud se někdo 

záměrně vyhýbá práci, ostatní to cítí jako křivdu. Dobrovolníka by do práce neměl nikdo nutit 

– to vyplývá už z definice dobrovolnictví. Také tomu tak nebývá, nebo alespoň ne ze strany 
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vedení. Jsou to mnohdy samotní dobrovolníci,  kteří více či méně přímými narážkami nutí 

„ulejvače“, aby pracovali.

„..mám rád tu atmosféru líbí  se mi to,  že se necítím odmítaný.  Snažím se jít  s ostatními.  

Společná práce,  to se mi na tom líbí.  Společné mytí  nádobí,  všichni  se účastní..nejsou tu  

ulejvači.“

(interview, Michel, 2. 7. 2012)

Hravost

V prvních  dnech  bývají  na  workcampech  hlavním komunikačním  nástrojem hry  –  karty, 

kostky, seznamovací hry v kruhu. Uvolňují napětí, pomáhají zapamatovat těžko vyslovitelná 

jména. Animátoři  by jich měli  mít  v zásobě několik, pro těžké chvíle,  kdy prší,  nikdo nic 

neříká  a  zábava  vázne.  Ale  většinou  s hrami  různého  druhu  přichází  sami  dobrovolníci. 

Dobrovolníci bývají kreativní – často se v průběhu několika dnů objeví někdo, kdo ve volné 

chvíli na něco hraje, nebo si s něčím hraje. Hraje se badminton, fotbal, freesbee, nebo národní 

verze karetních her a kostek, popřípadě hry, ke kterým potřebujete jen své nohy, ruce a hlas 

(pantomima, „poznej osobnost“, „koomcha“), některé hry vznikají spontánně, to když se na 

někoho nebo na něco čeká, nebo když je zapotřebí uvolnit napjatou atmosféru (žonglování 

s lahvemi od piva, dětinské hry typu – „baba“, pubertální hry založené na překladu sprostých 

slov do všech jazyků). Často se hrají i hry lokální - ve Francii to byl samozřejmě pétanque. 

Velmi často se zpívá – snad každý workcamp má svoji „workcampovou hymnu“ – píseň, se 

kterou přijde jeden z dobrovolníků a naučí ji všechny ostatní, mezinárodně známý „táborák-

song“, který za doprovodu kytary zní každý teplý večer, nebo prostě jen „hitovku“, která hraje 

v lokálním rádiu třikrát denně a jde všem na nervy natolik, že se stane symbolem workcampu. 
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III.1.1.2 Vedoucí – animátoři – campleadeři

Ve Francii jsou to animátoři, na anglofonních workcampech „kemplídři“. Jsou to organizací 

proškolení pracovníci a nebo dobrovolníci, kteří jsou zodpovědní za zdárný chod workcampu. 

Podle tradičního modelu  (viz  Begertova  příručka,  1950) by měl  být  na  místě  animátor  – 

technik  –  zodpovědný  za  odbornou  přípravu  dobrovolníků,  pověřený  vysvětlit 

dobrovolníkům, jak se pracuje s nástroji a ukázat jim potřebné techniky a vedle něj animátor 

skupinového života, který usnadňuje komunikaci ve skupině, mezi dobrovolníky a místními, 

pomáhá dobrovolníkům organizovat výlety a návrhy volnočasových aktivit. Měli by ovládat 

základy angličtiny, dbát na bezpečnost dobrovolníků, zaručit včasné příchody na pracoviště, 

starat se o rozpočet a převážet skupinu v případě potřeby organizací zapůjčeným vozem – na 

nákupy nebo výlety. Nejsou to však mravokárci, ani dozorci na dětském táboře a neměli by 

přejímat veškerou iniciativu. „Po příjezdu vám animátoři navrhnou různé aktivity, ale buďte  

vynalézaví, vše je otázkou diskuze – workcamp je místo zábavy!“ – je napsáno v informačním 

emailu, který dobrovolník obdrží po přijetí na projekt. Nejen dobrovolníci, ale i vedoucí jsou 

sázkou na nejistotu.  Vzhledem k množství  pořádaných workcampů a k finančnímu zázemí 

organizací  je  někdy  těžké  sehnat  dostatek  animátorů.  Proto  není  výjimkou,  že  desítce 

mezinárodních  dobrovolníků  „velí“  jen  jeden  animátor,  často  mladší  25  let.  V takovém 

případě musí být organizačně schopný a připravený na to, že si za celé tři týdny neodpočine. 

Což by ani nemělo být účelem jeho poslání. Je dobrým zvykem, že se animátoři vedle své 

organizační práce podílí na práci stejně jako dobrovolníci. Animátoři své poslání často dělají 

z dobré vůle a nakolik svojí  funkci berou vážně,  záleží  jen na nich.  „Náš campleader se  

ukázal spíš jako přítěž celého týmu. Vůbec neměl představu, že by i on měl pracovat, takže  

kdykoliv to šlo, práci se vyhýbal – simulací nemocí nebo opuštěním pracoviště a spaním ve  

stínu...po pár dnech workcamp opustil s odůvodněním, že mu chybí internet.“ (M. Erbanová, 

zpravodaj občanského sdružení Inex 2010). Ideální je, když jsou animátoři dva (na větších 

projektech  mohou  být  i  tři).  Dobrovolníci  i  přes  to,  že  ve  skupině  panuje  víceméně 

rovnostářský duch,  respektují  animátora  jako autoritu,  takže  ho tak  vyčleňují  ze  skupiny. 

Navíc  zde  platí  „víc  hlav  víc  ví“,  animátor  často  musí  čelit  nečekaným  událostem  – 

dobrovolník se může zranit  a potřebovat lékařskou pomoc,  často je třeba přivést materiál,  

dojet  nakoupit.  Pokud  je  sám,  riskuje,  že  si  workcamp  neužije.  Je  navíc  dobré  mít  dva 

rozdílné charakterové typy vedoucích, které se doplňují.
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Právě dorazil  technický  animátor  -  asi  čtyřicetiletý  chlapík  s  dlouhými  vlasy  a  s  jedním  

dredem, který mu splývá až do půli  stehen.  Jeho přítomnost ihned vnese trochu klidu do  

našeho  disharmonického  týmu.  Všichni  obdivují  jeho  psici,  která  je  nebývale  klidná  a  

inteligentní. Mluví tichým, hlubokým hlasem, sporadicky. Usmívá se, balí si cigaretu. Michel  

to pozoruje s nevolí, ale nic neřekne. Podle jednoho z dobrovolníků  vypadá jako Bukowski, a  

tak mu taky tak začneme říkat.

(terénní poznámky, kemp, 1. 7.)

III.1.1.3 Ostatní členové týmu – spolupracovníci

Nebývá to pravidlem, ale někdy jsou workcampy smíšené – na práci se podílejí dobrovolníci a 

placení pracovníci (je to buď z technických – práce vyžaduje dohled profesionálů, nebo ze 

socializačních  důvodů  –  po  boku  dobrovolníků  pracují  nezaměstnaní  lidé,  nebo  lidé  ze 

sociálně  vyloučených  lokalit.)26 Takové projekty mohou být  velmi  přínosné  – po lidské i 

praktické stránce. 

Dnes poprvé pracujeme,  chantier  je zahájen společnou kávou (termoska, kelímky a jedna  

lžička pro dvacet lidí) s Emanuelovým týmem (équipe d’insertion) – asi desítka chlapíků a  

dvě dámy různého věku, jsou to lidé, kteří z nějakého důvodu přišli o práci, nebo si ještě  

žádnou nesehnali a nechtějí být pasivně na podpoře. Pracují v různých odvětvích – zedničina,  

údržba zeleně, renovační práce.. jsou placeni minimálně(jak mi vysvětlili Boris s Valentinem),  

mají  smlouvu na šest  měsíců,  kterou  můžou obnovit.  Práce  v  týmu jim umožní  znovu se  

začlenit do společnosti, nabýt nové pracovní zkušenosti. Problém je (podle Valentina), že o ně  

pak na trhu práce není zájem, protože jsou klasifikovaní jako „feťáci a zločinci“.

(terénní poznánky, sur le chantier, 2.7.)

Zezačátku je nutné prolomit jazykovou a kulturní bariéru – není to jednoduché ani v rámci 

skupiny dobrovolníků. Pokud jde o skupinu pracovníků z reintegračního týmu – zde je nutná 

dvojnásobná  snaha  a  trpělivost.  Jsou  to  lidé  jiné  věkové  kategorie,  z jiného  socio-

ekonomického prostředí. Lidé, kteří sami nemají možnost cestovat. Cílem organizátorů je, aby 

26 S tímto konceptem přišla jako první francouzská organizace Études et Chantiers, která  kromě dobrovolníků 
začala v 70. letech zapojovat do práce nezaměstnané.
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se oba týmy (dobrovolníci a pracovníci z reintegrační skupiny) vzájemně poznaly, aby došlo 

ke kulturní výměně a aby mezi oběma skupinami vznikly vztahy, které by překročily rámec 

společné  práce.  Reintegrační  tým s dobrovolníky  proto  obědvá  a  pokud  s tím obě  strany 

souhlasí,  mohou společně podnikat výlety a jiné aktivity.To ale záleží  na vůli obou stran, 

někdy zůstanou vztahy čistě profesní..V našem případě se to podařilo po týdnu – mezi námi a 

reintegrační skupinou začala panovat kamarádská a někdy až dojemně rodinná atmosféra.

Dnes jsme u kostela dříve než Emanuelův tým. Ti přijíždí v zápětí, tentokrát bez Emanuela.  

Vystoupí z kamionu, všichni se usmívají. Panuje dobrá nálada, všichni si dáme polibek na  

tvář. Úkoly dnes udílí Charles – chlapík cca 60 let, kliďas. Narozdíl od Emanuela je trpělivý  

a dbá na to, aby každý dobrovolník měl co na práci. Zeptá se nás napřed, jak jsme se měli o  

víkendu. Vyprávíme o moři. Nathalie jde rovnou za mnou a ptá se, jaké to bylo u moře. Když  

se jí zeptám, co dělala ona, odpoví, že byla doma se svými psy. Před tím, než přišla o práci,  

pracovala jako ostraha se psy, od té doby má psy ráda. Jejím snem je mít agenturu na cvičení  

psů. Při přípravě nástrojů se jí ptám, jestli jí práce v Emanuelově týmu baví. Odpovídá, že  

ano, protože jsou tu fajn lidé. I když jsou dny, kdy je to náročné a lezou si na nervy, ale tak je  

to všude. Práce na kostele jí prý baví jen díky nám, jinak je to pro ní těžké, navíc má strach z  

výšek a nechce lézt na lešení. Radši by dělala „něco s elektrikou“.

(terénní poznámky, 9.7.2012)

Oběd  v  restauraci  –  Manu (reintegrační  tým)  nám vypráví,  že  už  jednou  spadl  z  lešení,  

Valentinovi se vzpříčí v krku kus chleba, což vyvolá paniku a následný záchvat smíchu, když  

se vrátí a chce přidat chleba. Během práce jsme uvolnění, s Céline (reintegr.tým) skáčeme 

přes „švihadlo“ - lano, na kterém vytahujeme na lešení kýble s cementem.

(terénní poznámky, 11.7.2012)

Obědváme v kempu, vaří Sonya s Marií – těstoviny s omáčkou. Je to náš poslední společný  

oběd s reintegračním týmem. Atmosféra  je  rodinná.  Dédé nám dá svoji  ochranou helmu,  

abychom ji podepsali a také mapu Evropy, na kterou máme zakreslit, kde bydlíme. Nathalie  

chce, abychom jí napsali, jak se řekne ‚miluji tě‘ ve všech jazycích. Jindy nemluvný Vincent  

chválí zmrzlinu, kterou máme jako dezert. Manu si dělá legraci z Jeroma, který se zamiloval  

do dobrovolnice Marie. Prý se má na co těšit, pokud za ní přijede do Ruska.

(terénní poznámky, 19.7.2012)
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III.1.1.4 Sousedé

Ať se workcamp koná kdekoli, vždy přitahuje pozornost místních obyvatel. Obzvlášť jedná-li 

se o vesnici.  Skupina nesourodých lidí,  zvláštně oblečených, mluvících anglicky (v našem 

případě francouzsky) s několika různými druhy přízvuků, budí pozornost. Zejména sousedé, 

žijící  v bezprostřední  blízkosti  workcampu,  jsou  zvědaví,  odkud dobrovolníci  jsou  a  proč 

vlastně přijeli. 

Náš workcamp měl zázemí v kempu u řeky, který zvyšoval návštěvnost jinak malé, turisticky 

poměrně nezajímavé obce. Měli jsme tedy sousedy dvojího typu – 1. sousedy v kempu – to 

byli lidé, kteří byli návštěvníky kempu stejně jako my, ale narozdíl od nás za jiným účelem. 

V kempu se zastavili jen na krátkou dobu, aby zas pokračovali dál (většinou do Bretaně), a 

nebo to byli  dlouhodobější návštěvníci  – rybáři,  skupinky důchodců a dětské tábory.  2. – 

vesničané. Ti o nás věděli  dopředu (většina z nich, ti  co četli  místní noviny nebo vývěsní 

tabuli na radnici), byli na nás víceméně připravení, ale i tak nás nenápadně pozorovali všude, 

kde jsme se objevili.

Sousedé v kempu byli otevřenější a výřečnější. Asi to bylo dáno vzájemnou blízkostí – pro 

celý kemp byly k dispozici jen čtyři sprchy a z druhé strany asi desítka toalet, společné byly i 

dřezy na mytí nádobí. Navíc území, která byla vyhrazena pro karavany a stany, byla oddělena 

pouze nízkým živým plotem, a tak jsme měli život sousedů „na talíři“ stejně jako oni ten náš. 

Než přijedou ostatní, snažím se poklidit tábor a dám se do přípravy koláče, nejde mi však  

zapálit trouba. Jdu se porozhlédnout po kempu, abych zjistila, zda je poblíž někdo, kdo by mi  

pomohl  troubu zapálit.  Nejblíž  je  karavan  patřící  postaršímu  páru,  ale  představa,  že  mi  

troubu  zapaluje  pán,  kterého  ráno  potkávám  ve  sprchách  v  trenýrkách,  se  mi  moc  

nezamlouvá,  a  tak  jdu  dál.  Několik  metrů  od  sprch jsou  rozestavěné  stany,  všude  kolem  

pobíhají  děti  a na dálku je slyšet cinkání  sklenic  a smích.  Vypadá to jako menší rodinný  

zájezd – několik  manželských párů spolu s dětmi,  hrají  fotbal,  pétanque, popíjejí  a dělají  

pořádný humbuk. Když jim vysvětlím můj problém s troubou, začnou se smát. Pak se zeptají,  

odkud jsem. Následně vyberou dva muže kolem třicítky („Benoit, to je něco pro tebe, ty si  

McGiver“ a jeho pomocníka), za nimi se trousí tři zvědavé holčičky ve věku kolem šesti let.  
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Po  příchodu  do  našeho  tábora  se  Benoit  zeptá  (prohlíží  si  vybavení  kuchyně  a  pytle  s  

tříděným odpadem) co jsme to za bandu šílenců. Zmínka o mezinárodním dobrovolnictví je  

evidentně zaujme. „Vy jste jako fakt přijeli z celý Evropy makat zadarmo na kostele? V týhle  

díře?“ Směje se první. „Né, počkej,  to je skvělá myšlenka, přijeli  spravovat naše národní  

dědictví.“

(terénní poznámky, kemp, 7.7.2012)

Sousedské  vztahy  v kempu  se  tedy  vyznačovaly  otevřenou  přátelskostí.  Mnohdy  k nám 

návštěvníci kempu přicházeli na kus řeči, někdy pod záminkou vypůjčení vývrtky nebo cukru. 

Byli jsme několikrát pozváni na „apero“27. Děti z dětského tábora, který byl hned vedle nás, 

k nám  chodily  na  výzvědy.  Jejich  vedoucí  nás  využívali  jako  „učební  pomůcku“  a 

vysvětlovali jim, odkud jsme, jakou řečí se u nás mluví.28

Obyvatelé  vesnice  nás  pozorovali  první  dva  týdny  z uctivé  vzdálenosti,  z úkrytu  svých 

domovů, nebo z kavárny, která byla přímo naproti kostelu. Byli opatrnější v přístupu k nám.

„Dozvěděla jsem se to tady, že tu bude reintegrační skupina a mezinárodní workcamp, a tak..  

Tady se člověk dozví všechno, je to místo setkávání. Hlavně pro to, že je to jediná kavárna ve  

vesnici, takže je to místo, kde se scházíme. Jsou tu také potraviny, kam lidé chodí pro chleba,  

lidé se tady potkávají a diskutují. A to je tak, jak se člověk všechno dozví. Narozdíl od velkých  

měst,  která  jsou  anonymní..Ale  vesnice  s  pěti  sty  obyvateli,  kde  je  jeden  bar,  jedny  

potraviny..tak to je. Tady proudí informace, tak jsem se to dozvěděla.“

(interview, žena v kavárně, 5.7.2012)

Ten, kdo se posadil v kavárně, mohl den za dnem pozorovat, jak se popraskané, cementem 

omítnuté zdi mění pod našima rukama v novou, s okolím ladící fasádu.

Prosklenými dveřmi je vidět na kostel, obehnán lešením,  které jsme v pondělí s Emanuelovým  

týmem namontovali.  Prohlížím si  sortiment  nápojů  a  nakonec  si  dám také  pivo.  „Odkud  

jste?“ zeptá se barman. „Z České Republiky. Jsem členem týmu dobrovolníků...“ „Já vím,  

viděli jsme vás.“ „Co si o tom myslíte?“ „Je to dobrý, pracujete rychle,“ hodnotí muž.

(Terénní poznámky, bar, 5.7.2012)

27 Tj. aperitiv – sklenka alkoholu před jídlem a malé občerstvení.
28 Jednalo se o děti  ze sociálně vyloučených lokalit pařížského předměstí ve věku 6-10 let.
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Sem tam se někdo zastavil přímo u kostela, aby se podíval na dobrovolníky zblízka. Pokud 

docházelo ke kontaktu s vesničany,  byly to  většinou pochvalné poznámky na naši  adresu, 

popřípadě otázky na země, odkud pocházíme. Ačkoli reintegrační skupina pracovala pilněji a 

hlavně efektivněji než my, nezkušení studenti, s nimi se nikdo příliš nebavil.

„Je pravda, že tady jsou předsudky a hlavně politika, která zapříčinila to, že reintegrace se  

stala  něčím  pejorativním.  Ale  myslím  si,  že  právě  díky  těmto  typům  projektů  a  díky  

komunikaci s médii se to změní, lidé si uvědomí, že nejsou nakažliví[...] Také tu hraje roli váš  

zevnějšek – vy jste hezcí a mladí kdežto oni nemají nutně fyzické rysy, které jsou přitažlivé,  

takže lidé k nim nejdou..“

(interview,  koordinátorka Valerie, 19.7.2012)

III.1.1.5 Zaměstnanci na obecním úřadě

Specifickou roli hrají během workcampu lidé, kteří si workcamp „objednali“ – tj. nejčastěji 

obecní  zastupitelstvo,  nebo  místní  nezisková  organizace.  V našem  případě  šlo  o  nápad 

místních zastupitelů, kteří se z finančních (a dle svých slov i dobročinných) účelů rozhodli 

požádat  organizaci  Études  et  Chantiers  o  pomoc  dobrovolníků  a  reintegračního  týmu  při 

rekonstrukci místního kostela.

„Přáli  jsme  si,  aby  tato  otázka  byla  řešena  obcí  a  také  jsme  chtěli  dát  šanci  mladým,  

vypomoci některým asociacím a..chtěli jsme dát příležitost lidem v reintegračním procesu a  

pak nám byla nabídnuta spolupráce s mladými mezinárodními dobrovolníky a to nás nadchlo.  

Takže to spojení je – pomoci mladým, začlenit se do projektu na celoobecní úrovni a také,  

nemá cenu si nic nalhávat, udělat to za zajímavou cenu.“

(interview, starosta, 6.7.2012)

Ti zároveň zabezpečují workcampu ubytování, hradí náklady na stravu a materiál. Jsou citliví 

na finanční otázky a záleží jim na tom, aby práce, kterou tým vykonává, byla odvedena dobře. 

Byly  pro  nás  (dobrovolníky  i  reintegrační  skupinu)  připraveny  dva  oficiální  přípitky 

s představiteli obce – po příjezdu a po skončení workcampu. My jsme však stáli o to, sblížit se 

i  s vesničany,  například formou zábavného odpoledne s hrami  a občerstvením na náměstí. 

Nakonec to ale nevyšlo.

43



S: Ano ano, to by mohlo být dobré, my jsme připraveni vám s tím pomoci, ale je třeba vědět,  

že jsme malá obec s velmi omezenými prostředky...pořád se snažíme, snažíme se..chtělo by to  

najít prostředky i na opravu radnice. Chce to komunikovat..bavil jsem se s lidmi, co bydlí  

naproti, prý jde vše hladce, jíte v restauraci..(nervózní) 

Já: ..mysleli jsme spíše něco jako představit naše tradiční jídla, otevřít se vesnici a tak..

S:  Dobře,  dobře.  Řekněte  mi,  vy  pocházíte  z  Československa,  tedy..  Jak  je  tam vnímána  

katolická církev?

(ibid.)

Ale i někteří lidé, kteří pracovali na obecním úřadě, měli zkreslené informace. Na to, s jakou 

slávou nás starosta před kostelem vítal (byly u toho dokonce novináři), bylo s podivem, že 

právě směrem z radnice proudily dezinterpretace nejrůznějšího typu.

Knihovnice 1 :Máte vůli pracovat a dokončit vaše studia, to je dobré. Hodně lidí teď renovuje  

zámky, hodně.

já: Myslíte si, že lidé vědí, že nejsme placení? A že jsme z celé Evropy?

Knihovnice 2: Tohle jsem já nevěděla, říkali nám, že jsou to lidé z reintegrace.

Knihovnice 1: Kdo že to jsou?

Knihovnice 3: Je zde deset mezinárodních dobrovolníků a deset lidí z reintegračního centra.

Knihovnice 2: To jsem to popletla, nevěděla jsem že jsou to dobrovolníci. A lidé z toho 

reintegračního týmu jsou placení?

Knihovnice 3: Netuším..

já: Jsou placeni, ale špatně. Pro ně je to také spíše dobrá zkušenost, povídáme si, je to pro ně  

zábava, rozptýlení, ale normálně pracují i bez nás. 

všechny 3(mluví jedna přes druhou): Ano, ano..Je to pro ně...způsob jak dostat práci.

já: Ale slyšela jsem, že někdy bývají odmítaní, protože lidé si říkají, že měli asi problémy..já o  

tom nic moc nevím..

Knihovnice 2: Nemůžeme je změnit, Lidé si neuvědomují, že když vyjdete z vězení, tak je po 

všem. I když splatíte dluhy. Bohužel.

Knihovnice 3: Ale jinak o vás byl článek v novinách, já vám ho vystřihnu.

(interview, 3 dámy v knihovně na radnici, 7.7. 2012)
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III.1.1.6 Zvířata

Brát si na workcamp zvířata je z pochopitelných důvodů zakázáno – během pracovní doby by 

je neměl kdo hlídat, někteří dobrovolníci mají navíc specifický kulturně podmíněný vztah ke 

zvířatům. Dobrovolníci jsou však seznámeni s místní faunou, nejen pokud se jedná o projekty 

zaměřené na rozvoj venkova a ekologii.  Vedle výletu na bio farmu a návštěvy útulku pro 

týraná zvířata jsme byli v každodenním kontaktu se psem technického animátora a kočkou – 

nalezencem. Pes se jmenoval Malu a vyzařoval z něj stejný klid a mírumilovnost jako z jeho 

pána. I přes to se ho někteří  dobrovolníci ze začátku stranili – hlavně turecký pár, jelikož 

podle muslimské kulturní tradice jsou psi chápáni jako nečistí,  a také malý Valentin, který 

zvířata obecně nevyhledává a psů se bojí. Během tří týdnů se však jejich odpor k velké černé 

feně, která nás doprovázela ke kostelu, do stanů i na výlety zlomil, a ke konci pobytu se jí 

mladá Turkyně nejenže nebála, ale byla ochotná ji pohladit a Valentin ji strpěl během jídla 

pod  stolem (ostatní  psy  v kempu  nebo  ve  vesnici  však  nepřestával  častovat  nadávkami). 

Dalším tvorem,  který  ovlivnil  průběh našeho workcampu,  bylo  černé  kotě,  které  přinesla 

turecká dobrovolnice do kempu s tím, že ho našla a chce si ho nechat. Animátor z toho nebyl 

nadšený, ale nakonec se nechal obměkčit a vymyslel mu jméno, na který byl hrdý – Tantpis  

(„co naplat“). Později se však ukázalo, že kotě s námi nemůže jet na výlet k moři a tak ho 

dívky nabídly mladému páru, který měl zaparkovaný karavan o kus dál. Mladá žena si kotě 

vzala pro svoji dceru a chtěla, aby jí Bería, která jej našla, řekla, jak se turecky řekne „černá“.  

Kotě tak bylo překřtěno na Siyah. Když jsme nocovali u sestřinného workcampu (k tomu se 

ještě dostanu), uvědomili jsme si, že zvířata tvoří součást jejich každodenní reality – stádo 

krav,  které  se páslo v těsné blízkosti  jejich stanů,  dva oslové,  kteří  se jmenovali  Nepal a 

Opium a  pomáhali  skupině stěhovat  materiál  a  tahat  vůz s  hrami.  Jejich hýkání  bylo  pro 

všechny dobrovolníky neuvěřitelným zážitkem, stejně jako houkání sov a štěkání lišek. Méně 

příjemnými společníky nám byli komáři a jiný hmyz ve stanech, na který si stěžovali všichni, 

kdo nebyli zvyklí spát ve stanu. Všichni dobrovolníci (z obou týmů), vyrostli ve městě a jejich 

kontakt s faunou se omezoval na domácí mazlíčky a občasné návštěvy zoologických zahrad, 

proto jsme vesničany často rozesmávali tím, jak se z tohoto kontaktu radujeme (všichni jsme 

si nechali ocucat prsty telátky na farmě) a nebo jak se ho naopak zbytečně obáváme (Marie se 

Sonyou chodily v noci na záchod zásadně spolu a to pro to, že jim Bukowski vyprávěl o 

divočákovi, kterého zahlédl v kempu).
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III.1.2 Nefyzičtí aktéři

Nyní  zmíním nejdůležitější  faktory  nefyzického  charakteru,  které  se  odrážejí  na  výsledné 

podobě každého workcampu. Půjde o místo práce, místo, kde se žije, události, počasí, výlety,  

činnosti  a  nástroje.  Budu  uvádět  konkrétní  příklady  z workcampu,  který  jsem  zkoumala 

během  letošního  léta.  Workcampy  se  samozřejmě  liší  místem  konání,  druhem  práce, 

navštěvovanými lokalitami (výlety), atd. Jak už jsem několikrát zmínila, každý z projektů je 

originál (to platí i o projekty, které se konají pravidelně každý rok na stejném místě), protože 

jsou to dobrovolníci, kteří se nejvýznamněji podepisují na jeho podobě, avšak lze vysledovat 

určité pravidelnosti, které se v různých obměnách objevují na všech takových projektech. 

III.1.2.1 Místo práce 

Práce  obvykle  nepřesahuje  30  hodin  týdně,  takže  dobrovolníci  tráví  v místě,  kde  pracují, 

průměrně šest hodin týdně. Vzdálenost pracoviště od místa, kde dobrovolníci žijí, zpravidla 

nepřesahuje několik set metrů, aby se tam tým mohl pohodlně dopravovat pěšky a v případě 

potřeby (pauza na jídlo, únava, špatné počasí, nedostatek práce), se vrátit „domů“. Místa, kde 

dobrovolníci pracují, mohou být různá. Úzce souvisí s misí, kterou mají dobrovolníci během 

tří týdnů naplnit. V průvodci organizace Jeunesse et Reconstruction autoři shrnují nejčastější 

typy práce, vykonávané během workcampů. Dělí je do tří oddílů – rekonstrukce, hospodaření  

a  animace.  Během projektů zaměřených  na rekonstrukci  dobrovolníci  nejčastěji  restaurují 

historické budovy (zámek, hrad, věž), menší místní památky (pec, mlýn, fontána), tradiční 

historické objekty (suchá zeď, dlážděné uličky) nebo budovy, patřící obci nebo organizaci, 

náboženské budovy a objekty, apod. V případě projektů zaměřených na úpravu a hospodaření 

se dobrovolníci nejčastěji starají o okolí řek a vodních ploch (kosení a sekání břehů, čištění 

řečišť, zavlažování nebo naopak odvodňování), o úpravu  stezek a cest – pěších, cyklistických 

či jezdeckých, či o veřejná prostranství – hřiště, parky, apod. Pokud se dobrovolníci přihlásí 

na  projekt  se  zaměřením “animace“,  mohou  se  stát  například  součástí  přípravného  týmu 

festivalu nebo jiné kulturní události, zapojují se do projektů zaměřených na sociální solidaritu 

–  pomoc  potřebným,  hendikepovaným  ,..mohou  pracovat  v nejrůznějších  centrech  pro 

uprchlíky,  nemocné,  nezaměstnané,  atd.  (Guide  Jeunesse  et  Reconstruction,  2012,  s.26). 

Účastníci  workcampu za sebou nechávají viditelnou stopu – místo,  kde po dobu tří  týdnů 
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pracují,  opouštějí  ve  změněném  stavu.  Někdy  k němu  proto  citově  přilnou,  navzdory 

fyzickému úsilí, které práci provází (nebo snad právě díky němu).

„Líbí se mi, že se sem třeba za deset let vrátím a budu si moct říct – hele, ten kostel stojí a je  

to díky mně a mým kámošům z workcampu.“ 

(terénní poznámky, rozhovor s animátorem (Valu - ,kemp, 6.7.2012)

Úlohou našeho týmu bylo zrekonstruovat dvě zdi kostela (nakonec jsme stihli opravit tři),  

které byly vybetonovány, aby zdi z nekvalitního kamene držely pohromadě, což z něj učinilo 

nevzhledný betonový kryt s věží a zvonicí, která jediná připomínala, že jde o stánek boží.

Vrstva cementu a betonu je z obou zdí, které máme za úkol opravit,  odstraněna. Na řadu  

přichází očištění kamene (tuffeau – odrůda vápence, velmi tvárný kámen, lokální, může mít  

více odstínů – nejkvalitnější  je sněhově bílý,  byl  používán pro výstavbu zámků na Loiř –  

zdroj:  Emanuel)  pomocí  proudu  vody  z  hadice,  ale  vzhledem  k  tomu,  že  kámen  není  

dostatečně kvalitní, je třeba zdi nahodit dvěma vrstvami vápna. Já a Céline (reintegrační tým)  

opravujeme  poškozené  kameny  kolem oken  a  dveří.  Je  třeba zbavit  je  nánosu nečistot  a  

cementu, obrousit je a zatmelit díry.

(terénní poznámky, u kostela, 3.7. 2012)

Uvnitř kostela (kam se není jednoduché dostat, jelikož je otevřen jen jednou za týden po dobu 

krátké mše, velké mše se v něm slouží dvakrát do roka, klíče od něj má starosta a pak stařičká 

dáma, která se o něj stará), jsou k dispozici letáčky,  hovořící o kostele jako o „dominantě 

čnějící  na příkrém břehu řeky Mayenne“ a vysvětlující  stručnou historii  kostela.29  Oproti 

tomu historik Martin Théodore vidí v kostele „uniformní hordu, bez stylu a charakteru, která  

strašlivě zohyzďuje město a jež by měla být na popud městské rady zbourána, jelikož je to  

stavba nehodná kultu.“ (TH. Martin Instituteur, Monographie communale de la Commune..., 
29 Od své původní jednoduché výstavby se dnešní kostel liší, byl několikrát přestavěn, ale do Velké francouzské  
revoluce existuje jen málo dokumentů, podávajících svědectví o tom, jak kostel vypadal. Kostel tvoří hlavní loď,  
relativně  dlouhá,  z každé  strany  lemovaná  kaplí,  formující  transept.  Stavba  je  zakončená  trojí  apsidou. 
Nejdůležitější, centrální apsida, tvoří kůr a je osvětlena dvěma okny. Z obou stran se otevírají menší apsidioly. 
Tento  půdorys,  který  je  zachován  do  dneška,  byl  stejný  již  v sedmém století.  V roce  1794 kostel  vyhořel, 
počátkem 19.  století  byl  přestavěn  v neo-romásnkém stylu.  Zvonice  pochází  z roku 1818.  Vevnitř  je  kostel 
jednoduchý: loď je oddělena dvěma kaplemi obloukovitou klenbou. V průběhu 19. století byla vztyčena tribuna 
v zadní části. Návštěvníka interiéru kostela uhodí do očí kontrast rozlehlosti lodi a obou kaplí oproti malému 
choru. Vedle oltáře můžeme spatřit  dvě sochy z pálené hlíny,  představující patrony kostela,  jimiž jsou Saint 
Germain a Saint Louis. (letáček v kostele Saint Germain)
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1899, s. 27). Ať je kostel  jaký je, pro obyvatele obce je významný, i když do něj kromě 

několika babiček prakticky nikdo nechodí. Jiný totiž nemají.

„[..]musí se renovovat, nemůžeme je přece zbourat, je to historie, je třeba je zachovat.“

(interwiev, paní Beatrice, dům bývalého starosty, 7.7.2012)

Nejprve jsem o tom, že obyvatelé obce mají ke kostelu vůbec nějaký vztah, pochybovala, 

jelikož jsem se setkávala s chladnými nebo žádnými reakcemi (až na skupinu babiček, které 

se v kostele scházejí), ale po několika dnech se tato počáteční nedůvěra zlomila a lidé se čas 

od času před kostelem zastavili, aby se podívali, jak pracujeme.

„Jste ve vesnici, která je specifická životem obyvatel, svojí vlastní realitou. Možná je jim to  

fuk, možná jsou šťastní, že tu jste. Jak jsem vám říkal, lidé tady příliš neprojevují to, co cítí.  

To je to,  co konstatujeme my – Afričané,  kteří  přijedou do tohoto prostředí.  Je zde málo  

kontaktu a hodně individualismu. Ale zároveň, já myslím, že se těší ze všeho, co dělá jejich  

vesnici hezčí, ať už jde o restaurování nebo.. Představte si, že ten kostel zboříte. Uvidíte, jak  

budou lidé reagovat. Je to součástí historie. V krajním případě řekněme, že nechodí na mši,  

ale jsou rádi, že mají kostel. Jsou tu zvony, které zvoní před mší, jsou tu svatby, pohřby, křty...  

Ale co se kontaktu týče..je to trochu obtížné. Jsou rádi, ale zůstávají opodál, dívají se. Na  

malé  vesnici  je  to  prostě  tak.  Víš  co?  I  já  jako  kněz  jsem s tím  měl  problém.  Někdy  je  

pozdravíš a oni ti ani neodpoví. Ale postupně se ta pouta začínají vytvářet.  Mentalitu lidí  

nezměníme mávnutím proutku.“

(interview, farář, kostel Saint Germain, 11.7.2007)

Pro nás byl kostel místem, kde jsme se každé všední ráno scházeli s horší či lepší náladou, 

abychom na sebe v horku i v dešti navlékli pracovní oděv – boty, helmy a rukavice, vyčkali 

pokynů našich velitelů – technického animátora (Bukowski však v tomto ohledu nebyl příliš 

důrazný a nikdy nám neudílel „rozkazy“, jen nám říkal: „podívej, nechceš se kouknout, jak se  

nahazuje  malta?  Je  to  sranda..“)  a  šéfa  reintegrační  skupiny  Emanuela  (zkušeného 

stavbyvedoucího, který nám často připomínal, že „život je jako lešení – když máš moc velkej  

strach, tak na něj nevylezeš, když se ale vůbec nebojíš, tak přestaneš dávat bacha a snadno  

spadneš“)  a  kde  většina  z nás  poprvé  v životě  vyzkoušela,  jaké  je  to  být  zedníky  a 

restaurátory.

48



III.1.2.2 Místo, kde se žije – přechodný domov workcampera

Ať už jsou dobrovolníci  ubytováni  v budově (škola,  tělocvična,  budova patřící  organizaci 

nebo obci), a nebo ve stanech, „podmínky přijetí zůstávají skromné, což podněcuje solidaritu,  

která se vytváří prostřednictvím sdílení každodenního život, a rozvíjejí schopnost přizpůsobit  

se každého jedince“ (Guide Jeunesse et Reconstruction, 2012, s. 16). Workcamp tedy není 

dovolenou v hotelu a dobrovolníci často musejí po dobu projektu akceptovat takové životní 

podmínky, které jsou jejich každodennímu městskému životu na hony vzdálené. 

Stavění  stanů se  neobejde  bez  komplikací  –  Ruska má zpočátku  problém se  zatloukáním  

kolíků, ale společnými silami to zvládneme. Ptám se, jestli je na spánek pod stanem zvyklá,  

odvětí,  že ano, ale že není zvyklá na stavění stanů. Němka má s tyčemi a plachtou stanu  

mnohem větší  starosti a po chvilce zápolení se nám (mě a Rusce Marii)  jí  zželí  a stan jí  

postavíme. Turecký pár si vede neobratně, ale ani jeden z mladé dvojice nevypadá, že by chtěl  

pomoci. Stavbě velí Asluk – dívčin přítel.  V jeho vystupování se mísí autoritářství a velký  

obdiv, který chová ke své přítelkyni.

(terénní poznámky, kemp, 30.7.2012)

K workcampům, které se konají mimo městské lokality, neodmyslitelně patří stany. Mluvím o 

stanech běžných,  pro dva,  s jednoduchým systémem tyček  a  kolíků,  které  jsou zapůjčeny 

organizací  (dobrovolníci  si  přivezou  pouze  vlastní  spacák  a  karimatku),  ale  také  stanech 

společenských – velkých stanech „Marabout“, které připomínají stany vojenské. Pro potřeby 

workcampů s 10-15 dobrovolníky stačí dva – jeden, kde se vaří  (asociace zapůjčí sporák, 

lednici a další základní vybavení) a druhý, který slouží jako jídelna a společenská místnost 

(jsou zde asociací zapůjčené stoly, lavice, společenské hry, psací potřeby a papíry). Sprchy a 

toalety (většinou suché) postaví před příjezdem dobrovolníků animátoři. Náš tým měl výhodu 

(která  byla  výhodou  jen  relativní),  že  nám  starosta  zařídil  místa  na  rozložení  „tábora“ 

v tříhvězdičkovém kempu s pingpongovými stoly, malým bazénem a sprchami a toaletami, o 

které se každý den starala uklízečka. V kempu navíc byla i wifi síť, jejíž nadměrné užívání ze 

strany dobrovolníků, bylo často předmětem diskusí.
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„Já si myslím, že je to moc velkej luxus. Není přece normální, aby ty lidi trávili hodiny na  

internetu místo toho, aby se pilo, hrálo, zpívalo. Sere mě to, ale zase jim nemůžeš nic říct, jste  

dospělí.[...] jednoduchý podmínky lidi víc stmelí.“

(Interwiev, Bukowski, kemp, 4.7. 2012)

Další  „vymožeností“,  která  na  workcampech  není  samozřejmostí,  byla  restaurace  pod 

kostelem,  kam  jsme  dvakrát  v týdnu  chodili  společně  s Emanuelovým  týmem  na  obědy. 

Starost spojená s přípravou oběda pro 25 členný tým se tím podstatně redukovala (zbylé dny 

se obědvalo v kempu, vařili dva mezinárodní dobrovolníci a dva pracovníci z reintegračního 

týmu). Dá se tedy říci, že jsme si workcamp užívali, aniž bychom se předřeli, neměli dostatek 

teplé  vody,  či  stáli  ve  frontě  na  kadibudku.  Daň  za  to  byl  však  individualistický  ráz 

workcampu. Každý měl dostatek prostoru k tomu, aby si v rozlehlém kempu našel své klidné 

místo, kde by mohl odpočívat, číst si, majitelé mobilních telefonů s internetem byli často více 

aktivní ve virtuálním světě sociálních sítí.

Sonya se  rozněžňuje  nad „fejsbukovým“ profilem Korejky,  která  opustila  náš  workcamp,  

protože  nám nerozuměla a odjela  na jiný  -  anglofonní:  „Hele,  Hanna  už  vyvěsila  fotky  

z nového workcampu a napsala tam – tohle je moje nová rodina...“

(Terénní poznámky, kemp, 8.7. 2012)

Prostor, který byl vyhrazen pro stany, ve kterých jsme spali, byl oddělený od stanů Marabout 

cestou,  na  které  jsme hráli  pétanque a  jiné  hry,  které  vyžadují  rovný terén.  Plocha  námi 

obývaného území se společenskými stany a obytným karavanem jednoho z animátorů byla 

centrem – zde se koncentroval veškerý život. Tady se vařilo a jedlo, hrály se hry, poslouchala 

se hudba. O úklid společenských stanů se staral každý den ten pár dobrovolníků, který zrovna 

vařil.  Druhým  významným  bodem  v kempu  byly   umývárny  –  tam  jsme  dvakrát  denně 

odcházeli  se  škopky  špinavého  nádobí  a  při  jeho  mytí  jsme  si  povídali  s otevřeností  a 

upřímností, která našim debatám u jídla často chyběla. Umývárny byly takovou „zašívárnou“ 

a zpovědnicí. Nutno však říci, že se skupina „umývačů“ nádobí často bavila o tom a na úkor 

toho, kdo nádobí zrovna nemyl. Ona často zmiňovaná solidarita a skupinové cítění se začaly 

projevovat až v druhé polovině projektu a nebylo to ani tak díky společnému obývání prostoru 

kempu,  ale  díky  zvláštním  událostem,  spojeným  s příchody  a  odchody.  Tyto  události 

posilovali pocit sounáležitosti a byli jsme si díky nim lépe vědomi toho, kdo jsme „my“ a kdo 

jsou „oni“.
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III.1.2.3 Události - „My“ versus „oni“

Vcelku poklidný řád našeho života, který byl rozdělen na práci na kostele, aktivity spojené 

s přípravou jídla, nákupy a úklidem a volný čas, který jsme zezačátku trávili společně jen po 

večeři (popíjením čaje, vína a hraním her), jinak se většinou všichni rozdělili na skupinky a 

trávili čas po svém – nejčastěji sportem (na recepci kempu byla k zapůjčení kola, míče, rakety 

na badminton jiná sportovní náčiní) nebo procházkami, narušovaly události, které byly často 

spojené s příchody a odchody, vítáním a loučením se. První takovou událostí byl slavnostní 

přípitek na radnici, se starostou a několika dalšími zastupiteli. Přítomno bylo i několik členů 

Études  et  Chantiers,  dva  novináři  a  samozřejmě  Emanuel  s reintegračním týmem a  my – 

dobrovolníci.

Dostali jsme pohárky s Cidrem, limonádou a koláč s jablky, který upekla malá babička, která  

se stará o kostel (byla dojatá k slzám). Starosta nám poděkoval za účast na projektu a zajímal  

se o to, jakých jsme národností. My (dobrovolníci) jsme se drželi ve skupince mezi sebou a  

příliš jsme se nebavili.  Jednak jsme projevu moc nerozuměli (a někteří mu ani nevěnovali  

pozornost)  a za druhé k dobré náladě rozhodně nepřispívalo to,  že jsme se dozvěděli,  že  

Korejka chce workcamp opustit.

(terénní poznámky, před kostelem, 2.7.2012)

To, že někdo z dobrovolníků workcamp opustí, se nestává často, ale dochází k tomu. Důvody 

proto mohou být různé, ale nejčastěji jde o špatnou informovanost. Chyba je však spíše na 

straně  dobrovolníka  než  na  straně  organizace.  Každý  z nás  musel  před  odjezdem  na 

workcamp podepsat  takzvanou „návratku“,  v níž  dobrovolník  stvrzuje svým podpisem,  že 

„porozuměl, že být dobrovolníkem na workcampu, znamená:

1. Účastnit se projektu od prvního do posledního dne.

2.  Dobrovolně  pracovat  pro  hostitelskou  organizaci  na  projektu,  který  přináší  prospěch  

obyvatelům, v rozsahu třiceti hodin týdně.

3. Být součásti intenzivního života ve skupině tvořené lidmi různých národností.

4. Snažit se zapojit do diskusí, rozhodovat, organizovat a realizovat skupinové projekty.

5. Přijímat zodpovědnost, naučit se novým technickým a osobním dovednostem.
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6. Poznat originálním způsobem Francii a konfrontovat se s lidmi, kteří zde žijí a s jejich  

odlišnou kulturní, sociální a ekonomickou realitou.“

 (Parafrázováno z dokumentu „Potvrzení o přijetí na projekt“, Études et Chantiers, 2011).

Bavíme  se  s  animátorem  o  tom,  jaké  mohou  být  další  důvody  pro  předčasný  odjezd  

z workcampu.  Vyprávím  mu  o  loňském  workcampu,  kdy  marocká  dobrovolnice  odjela  

s odůvodněním, že začíná ramadán. Animátor vzpomíná, že předloni jejich tým opustily dvě  

Češky, které využily výletu na Mont Saint Michel, kde se nechaly „vysadit“, aby pokračovaly  

ve své cestě po Bretani samy.

(terénní poznámky 14.7.2012)

Kromě korejské dívky už workcamp nikdo neopustil. Naopak se stávalo, že ho někdo na jeden 

nebo dva dny navštívil – jako třeba norský student na kole projíždějící Francii, kterého jsem 

potkala před kostelem a pozvala do kempu na oběd, ruský degustátor vín tou dobou na stáži, 

kterého přivedla do kempu Máša a pak společně vařili boršč, nebo dobrovolnice, které k nám 

poslala  na jeden víkend organizace  (aby viděly,  jak to na workcampech chodí)30.  Takové 

nečekané návštěvy nevyvolávaly vždy nadšení všech. Někteří se k nově příchozím chovali 

rezervovaně.  Během doby,  co  u  nás  byl  někdo  „cizí“  se  dobrovolníci  semkli  a  působili 

dojmem uzavřeného společenství.  Dávali  najevo, že kemp je  jejich teritorium,  kde panují 

určitá pravidla a řád.

Z kamionu vyskakují dvě neznámé dobrovolnice s hlasitým hlaholem, za nimi se plouží Sonja  

s Marií. Dívky jsou obě magrebského původu – představí se jako Badra a Sabra. Badra se  

rozhlíží po kempu s nepokrytým odporem říká své přítelkyni – „tady je strašně divnejch věcí,  

který lítaj“. Obě dívky jsou oblečeny jako kdyby vyšly z diskotéky. K večeři máme zbytky od  

oběda. Dívky si sednou vedle sebe na kraj stolu, nikdo se s nimi nebaví a tak se začnou bavit  

mezi  sebou arabsky.  Vysílají  pohledy směrem k Michelovi,  který jí  poněkud neesteticky  a  

k malému Valentinovi, který všem vnucuje kečup. Po jídle se zvednou a beze slova odchází.  

My zůstaneme sedět ve stanu. Bukowski se usmívá, nic neříká. Nikdo nic neříká ještě nějakou  

chvíli, až Valu navrhne, že bychom si mohli zahrát partii kostek.

(terénní poznámky, 12.7.2012)

30 Tento rok organizace Études et Chantiers zavedla novinku – ve spolupráci s jinou francouzskou organizací 
umožňuje mladým Francouzům ze sociálně slabého prostředí vycestovat na workcamp do zahraničí bez placení 
administrativních a cestovních nákladů. Podmínkou je však minimálně dvoudenní účast na některém 
z mezinárodních workcampů ve Francii.
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My sami jsme se však ocitli v roli hostů na workcampu – animátoři nám domluvili setkání 

s workcampem, který probíhal ve stejnou dobu pod záštitou stejné organizace nedaleko od 

toho  našeho.  Jednalo  se  o  projekt,  během  nějž  dobrovolníci  čistili  národní  park  v těsné 

blízkosti starého mlýna. Zde se ukázalo, že workcampy byly dvě nepříliš propustné skupiny.  

Během tohoto společného víkendu jsme sice společně hráli hry a jeli na výlet, ale pořád byla 

patrná distance mezi oběma týmy. Nejvíce se projevila v zasedacím pořádku při večeři nebo v 

kamionech, ale i při večerním klábosení u táboráku, kdy dobrovolníci dělali narážky a říkali 

situační vtipy, které mohl pochopit jedině „jejich“ tým. Fakt, že nám „interchantier“31 umožnil 

setkat se s rodáky, nehrál při komunikaci rozhodující roli. Intelektuální a introvertní Ruska 

z týmu  „Mlýn“ se  například  odmítla  bavit  s bodrou,  extrovertní  Ruskou z týmu  „Kostel“. 

Nakonec ani já jsem tolik nevyužila příležitosti „pokecat“ si s českou dobrovolnicí, jednoduše 

pro to, že mi bylo nepříjemné mluvit  před ostatními jazykem, kterému nikdo nerozumí,  a 

bavit se se svojí krajankou francouzsky nebo anglicky mi přišlo směšné. Do Mlýna jsme se 

pak vrátili  ještě jednou -  poslední  den před skončením našeho workcampu.  Konal se zde 

tradiční bál a veselice s tancem, hrami a divadelním představením a atmosféra byla přátelská a 

uvolněná. I tak byli ale dobrovolníci z našeho týmu rádi za „náš kemp“. Suchý záchod, sprchy 

od bláta a spánek ve vlhké garáži jim připadaly nesnesitelné. 

Tureckému páru přijde divné, jak to, že za stejný administrativní poplatek máme tak odlišné  

podmínky ubytování. Máša na to odpoví, že když máš ve skupině vola, tak ti nepomůže ani  

samosplachovací keramický záchod.

(terénní poznámky, 21.7.2007)

Přípitek na rozloučenou a grilování, které jsme uspořádali za podpory starosty v poslední den 

naší práce, se také nesl v o poznání méně formálním duchu, než přípitek na uvítanou.

Po obědě připravujeme občerstvení na večerní setkání se starostou a zastupiteli, kteří nám  

chtějí  poděkovat za naši práci. Kromě nás, členů Emanuelova týmu, je přítomný starosta,  

jeho  žena,  další  dva  lidé  z radnice,  novinářka  z lokálního  tisku,  Elodie,  Lucie  a  

Valerie[...]Opékáme klobásy, které přinesl starosta, pijeme cidre a víno (Emanuel dohlíží na  

to, aby jeho pracovníci nevypili víc než je nutné, ale pak usoudí, že přimhouří oko). Hrajeme  

31 Sloučení dvou a více workcampů.
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všichni společně pétanque a Molkky (hra s dřevěnými kolíky). Céline přivedla svoji malou 

holčičku,  která  běhá  mezi  stoly  a  nechává  se  chovat  od  „strýčků“  z Emanuelova  týmu.  

Všichni se dobře baví, Fabien říká, že se mu po nás (dobrovolnících) bude stýskat. Starosta je  

o poznání uvolněnější než posledně, chválí nás za dobře odvedenou práci.

(terénní poznámky, kemp, 19.7.2012)

III.1.2.4 Výlety

Workcampy jsou příležitostí pro ty, kdo chtějí poznat hostitelskou zemi a její kulturu, jsou  

pedagogickým  nástrojem  pro  osobnostní  rozvoj,  umožňují  objevit  nová  prostředí  a  zažít  

nezvyklé situace. (Příručka Solidaritées Jeunesses, 2012, s. 6). Výlety, exkurze a poznávací 

návštěvy  jsou  vhodným  doplňkem  práce  a  skupinového  života  v  „kempu“.  Záleží  na 

finančních  možnostech  organizace  (rozpočtu,  který  workcamp  spravuje),  ale  také  na 

přijímajícím organismu – asociaci,  obci a v neposlední řadě na dobrovolnících samých.  Je 

třeba zajistit organizační a logistickou stránku workcampu. Dobrovolníci musí být nicméně  

svobodní v rozhodování.  Nejde o to jim předložit  předem připravený nabitý  program, ale  

podnítit je k poznávání místního prostředí[..] (Rozhovor se zastupiteli obce, hostící workcamp 

in: Guide Jeunesse et Reconstruction, 2012, s. 27). Kromě výletů do nejbližšího okolí mají 

dobrovolníci  často příležitost  k tomu,  aby se podívali  i  na vzdálenější,  turisticky oblíbená 

místa. Není tajemstvím, že právě cestovatelský aspekt je jednou z hlavních motivací dnešních 

mezinárodních dobrovolníků. „Po dvanácti letech školy mám chuť cestovat, poznávat země a  

lidi. Chci to ale dělat tím nejaktivnějším možným způsobem“[..](rozhovor s dobrovolníkem 

SCI, in: Santner, 2001, s.107). Animátoři, kteří bývají ve většině případů původem ze země, 

kde  se  workcamp koná,  mají  v zásobě  několik  tipů,  kam by se  s dobrovolníky mohli  jet 

podívat.  [..]chtěla jsem jim toho ukázat co nejvíce z naší kultury a na každý večer připravit  

rozmanitý program. Tak jsme naučili v autokempu Korejku plavat, opili se ve vinném sklípku,  

zablátili si tenisky při túře k nejvyššímu vrcholu Bílých Karpat, prodírali se davy na Letní  

filmové škole v Uherském Hradišti,  zatancovali  si  na strážnické diskotéce  a v osmi lidech  

stopovali  zpět  domů[..].  (H.  Pechová  in  Zpravodaj  občanského  sdružení  Inex-SDA,2011, 

s.11). Někdy ale nechávají veškerou iniciativu na dobrovolnících. 

Během našeho workcampu jsme byli  na několika výletech. Pracovali jsme pouze čtyři  dny 

v týdnu,  a  tak  jsme  měli  dva  prodloužené  víkendy  na  to,  abychom  vyrazili  z kempu 

54



prozkoumávat krásy severozápadní Francie. Naše výlety by se daly rozdělit do tří kategorií – 

edukativní,  kulturní  a  turistické.  Vzdělávací  byla  naše návštěva  útulku pro týraná zvířata, 

který se na první pohled ničím nelišil  od menší  zoologické zahrady.  U každé klece nebo 

výběhu však byl panel, který vysvětloval proces, který předcházel umístění zvířete v útulku. 

Někdy šlo o velmi drastické příběhy zvířat, která byla zneužívána jako „filmoví hrdinové“, 

nebo „cirkusové hvězdy“. Dalším poučným zážitkem byla návštěva biofarmy, kde nám bylo 

vysvětleno a demonstrováno, jak se vyrábí sýr. Kulturně zaměřených výletů jsme podnikli 

také několik – v regionálních novinách jsme si vybrali 3 koncerty, které jsme toužili navštívit 

a nakonec na dva z nich jeli(šlo o menší lokální festivaly folk-rockové a punkové hudby). 

Poslední  kategorií  byly  výlety,  které  byly  orientovány  turistickým duchem dobrovolníků. 

Téměř každý z dobrovolníků se nechal slyšet, že se chce jet vykoupat k moři a vidět klášter na 

hoře Mont Saint Michel v Bretani.

Cesta na Mont Saint Michel – po Eiffelově věži 2. turisticky nejoblíbenější místo ve Francii.  

Jedeme dvěma kamiony ze Mlýna – týmy se nemíchají. Všichni se oblékli do nejhezčích šatů a  

vyzbrojili se fotoaparáty. Okolí kláštera, který byl vystavěn na ostrově a tvoří tak pyramidu  

z věží a hradeb, se mění v závislosti na odlivu a přílivu. La manchský průliv je zrovna ve fázi  

odlivu, a tak je ostrov obklopen pískem. Francie si dnes připomíná pád Bastily a večer bude  

ohňostroj, což přilákalo možná ještě více turistů, než obvykle. Není možné se zastavit, davy  

proudící všemi směry vás nutí k pohybu. Prohlídku začínáme u vyhlášené restaurace La Mère  

Poulard, kde před našimi zraky kuchtík v kloboučku stlouká vejce na věhlasnou omeletu, na  

které si zde pochutnávali Ernest Hemingway, Woody Allen i Yves Saint Laurent. Cena tomu  

odpovídá. Zastavíme se před prosklenými dveřmi, abychom si vyfotili  tři vejce,  která stojí  

v přepočtu více než čtyři slepice. Po chvíli přichází mladý číšník a zdvořile nás vyhodí od  

vitríny, jelikož „bráníme dostatečnému přístupu světla do restaurace“.

(terénní poznámky, Mont Saint-Michel, 14.7.)

III.1.2.5 Nástroje

Manuální práce však již není chápána jako raison d’être, jako tomu bylo v dobách vzniku 

mezinárodních dobrovolnických projektů, kterým se přezdívalo „pick and shovel workcamps“ 

(Unesco – Comitee for International work camps, 1950). Proto jsou kromě lopat, krumpáčů a 
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koleček stejně důležité i jiné nástroje. V posledních letech jsou to hlavně nástroje hudební, 

které dotváří atmosféru workcampů.

Praskání ohně, tma, zázvorový čaj. My z jedné strany ohniště, z druhé strany se sešikovaly  

krávy, které se přišly podívat, co se děje. Dnešní den byl fyzicky náročný[...] Všichni byli  

unavení na to něco říkat, a tak s vděčností poslouchali Romainovo hru na kytaru. Ovládá ji se  

stejnou  jistotou,  jako  strunovku,  vrtačku,  nebo  křovinořez.   Zpívá  hlavně   levicové  a  

ekologické písně o tom, že „revoluce se dnes dějí doma“, jeho písničky nikdo nezná, ale i tak  

si je často  broukáme s ním[...]

(terénní deník, Saint Calais, 20.7.2011)

Když nikdo nemá nic, na co by se dalo hrát (ale většinou se vždycky něco najde), důležitým 

nástrojem bývá rádio, nebo jiný prostředek k reprodukci hudby. 

Žádná jízda kamionem se neobejde bez hlasitě puštěného rádia. Stanice přepíná vždy ten, kdo  

sedí  na  místě  spolujezdce,  je  to  takzvaný  „dýdžej“.  Já  a  Bukowski  máme v oblibě  rádio  

Nostalgie, které vysílá staré francouzské hitovky, Bería a Sonya vyhledávají taneční hudbu a  

ostatní  nemají  specifický  styl.  Nejobávanějším „dýdžejem“ je  ovšem malý  Valentin,  který  

přepíná stanice každých pět vteřin a šlágry od Vanessy Paradis a Renauda pouští se 120 db  

hlasitostí, proto se raději každý pátý kilometr střídáme...

(terénní poznámky, výlet do Bretaně, 8.7. 2012)

Důležitým nástrojem je laptop, který obvykle mívá animátor k tomu, aby mohl komunikovat 

s organizací, připravovat propagační letáky, prezentace fotek, apod. Co se týče kuchyňského 

náčiní  –  workcampy  bývají  vybaveny  skromně,  ale  účelně  tak,  aby  dobrovolníci  mohli 

připravovat jídlo pro celý tým i případné návštěvy – obrovské hrnce a mísy jsou nezbytností. 

Vzdělávací pomůcky (mapy, knihy) a stolní hry jsou běžnou výbavou animátorů stejně jako 

lékárnička.  Ochrannou  obuv,  helmy  a  vše  potřebné  pro  práci  poskytuje  organizace.  Na 

dobrovolnících  je,  aby se vybavili  vhodným oděvem na vycházky,  karimatkou,  plavkami, 

opalovacím krémem..seznam toho, co by neměli zapomenout, obdrží spolu s „návratkou“ před 

odjezdem. Co byly nejcharakterističtější atributy našeho workcampu? Zednická lžíce, létající 

talíř (freesbee), indulona (na vápnem rozežrané ruce) a... pláštěnka.
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III.1.2.6 Počasí

Většina dobrovolníků přijíždí vybavena několika málo kousky letního oblečení (snaží se tak 

zredukovat váhu zavazadla). Ta pravá sezona workcampů začíná v červnu a končí v září, to 

pro to,  že workcampů se účastní  hlavně studenti,  navíc pokud se pracuje v zemědělských 

oblastech a nebo pod širým nebem, dobré počasí usnadňuje práci. Pokud tři týdny v kuse prší 

(jako tomu bylo po dobu mého workcampu v loňském roce), významně to ovlivní množství 

odvedené práce a tím pádem i náladu v týmu.

Prší už sedmý den!!! Vlhké jsou boty, spacáky,  tabák, cukr, dříví  na oheň...  Dobrovolníci  

polehávají na gauči, nikomu se už nechtějí hrát kostky. Nemůžeme pracovat. Animátor se to  

snaží zachránit – „il faut avoir le soleil dans la tête!“ – tato věta se stane mottem našeho  

workcampu.

(21.7., terénní deník, Saint Calais)

Během letošního workcampu sice pořádně pršelo jen pár dní, jinak mírně poprchávalo a bylo 

zataženo. Museli jsme tak zrušit jeden den práce, ale za to jsme mohli jet na výlet. Pro práci  

na kostele se podmračená obloha ukázala jako ideální – ve velkém horku se nedalo pracovat, 

jelikož  stěny kostela  odrážely světlo  a teplo.  Během nákupu pláštěnek v jednom známém 

obchodním řetězci s outdoorovým vybavením se nám stalo hned několik zvláštních příhod 

najednou. Ztratili  jsme malého Valentina (našel se vzápětí  u raket n badminton),  šokovali 

pokladní  (ruská  dobrovolnice  chtěla  zaplatit  igelitové  poncho  stoeurovou  bankovkou)  a 

znervóznili  technického  animátora  (Bukowski)  natolik,  že  zabouchl  v autě  klíčky  od 

zapalování a psa (naštěstí nechal přivřené okénko).
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III.2 Workcamp v kontextu postmoderních teorií

Nyní, když jsem charakterizovala nejdůležitější aktéry – osoby, ale i fyzická místa, události či  

předměty, které formují podobu workcampu a vysvětlila tak, co to je workcamp, se dostávám 

k závěrečné kapitole, v níž bych chtěla shrnout dopad workcampů na místo konání a vliv na 

dobrovolníky samotné a formulovat vlastní typologii workcamperů. Ve snaze definovat kdo 

je to „workcamper“ se opět vrátím k teorii přechodu k nové, postmoderní společnosti.

III.2.1. Workcamp v kontextu „postmoderní společnosti“ 

Workcampy jsou dnes  založeny  na  jiných hodnotách  než  v době jejich  vzniku,  kdy byly 

ovlivněny poválečným pacifismem. Jejich ideologickým rámcem už není jen vize mírových 

vztahů mezi národy, ale také revalorizace venkova, kulturního dědictví, či ochrana životního 

prostředí. Tyto hodnoty se zdají být důležité v globalizovaném světě, který je charakteristický 

uniformizací  kultury na jedné straně a  snahou o zdůraznění  jedinečnosti  na  straně  druhé. 

(Eriksen,  2008,  s.  353-373).  „Jinak  řečeno,  existuje  hnutí  směřující  k  integraci  do  stále  

větších systémů - většina světové populace se účastni zcela neomezeného systému směny a  

současně  je  kladen  stále  větší  důraz  na  kulturní  jedinečnost“ (Ibid.  s.  368).  Díky 

workcampům ožívají přírodní a kulturní památky, ale také občanské hodnoty, jsou „nástrojem 

lokální dynamiky“ (Duvivier, 2009, s. 25). Dochází díky nim k podpoře místní ekonomiky 

(workcamp  může  pozitivně  ovlivnit  lokální  turistický  ruch)  a  místních  asociací.  Dalším 

přínosem může být zaměstnání místních lidí, kteří pomáhají během workcampu, jako je tomu 

například v případě projektů, během nichž  pracují dobrovolníci společně s nezaměstnanými 

(viz reintegrační tým). 

Právě nezaměstnanost se ukázala jako jeden z palčivých problémů postmoderní společnosti. 

Práce ztratila své někdejší jistoty a ochranné funkce, formované v době industrialismu. Došlo 

k přechodu od celoživotního celodenního zaměstnání k rizikovému systému zaměstnání, které 

je decentralizované, flexibilní a neúplné (převažují zaměstnání dočasná nebo náhražková – 

neodpovídající kvalifikaci zaměstnance).  Pokrok nepřinesl růst počtu zaměstnaných, jak se 

předpokládalo,  je  tomu  dokonce  naopak.  Riziko  stát  se  nezaměstnaným  a  zůstat  jím  se 

neustále  zvyšuje  a  objevuje  se  dokonce  i  tam,  kde  by  to  nikdo  nečekal  –  mezi 

kvalifikovanými dělníky, inženýry a lékaři (Beck, 2004, s. 145). To ale neznamená, že jsou 

nezaměstnaností postiženi všichni stejně – týká se především skupin znevýhodněných (staří, 
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nemocní,  bez  odborného  vzdělání,  čerstvě  dostudovaní,  cizinci,  ženy..).  Jedno  z řešení 

nezaměstnanosti  a  z ní  plynoucí  chudoby,  které  předkládá  moderní  společnost,  je  systém 

sociálního  státu.  Beck  ho  vnímá  oproti  jiným autorům jako  prostředek  individualizace  – 

vyvázanosti  z nejrůznějších  sociálních  vazeb  –  rodinných,  profesních  a  komunitních. 

Připomíná  význam  fungující  infrastruktury  vzdělání,  zdravotní  péče,  sociálního  práva  či 

sociální  regulace  trhu  s  byty  pro  možnost  svobodné  individuální  volby  všech  členů 

společnosti, ale zároveň upozorňuje, že instituce, která měla sloužit jako pojistka před riziky,  

se sama stává jedním ze zdrojů rizik nových a ještě záludnějších, než byla ta, před nimiž 

původně chránila  - oslabení rodinné soudržnosti, neperspektivnost starých, nezaměstnanost 

mladých.  (Ibid.,  428).  Někteří  autoři,  například J. Rifkin (1995), naznačují,  že ztroskotala 

představa neustále se zdokonalujícího sociálního státu, který bude čím dál lépe zabezpečovat 

potřeby lidí a hovoří o stoupajícím významu dobrovolnictví. (in Frič, Pospíšilová, 2010, S. 

183). 

Lidé, kteří nejsou aktivní na trhu práce – pouzí „klienti sociálních služeb“ - přestávají být 

předmětem lítosti, ba naopak jsou terčem hněvu a nenávisti (Bauman, 2004, s. 95-97). Tito 

jedinci,  mezi  než podle obvyklých stereotypních definic patří  třídní vyvrhelové,  svobodné 

matky,  drogově  závislí  a  jiná  „spodina“  (přičemž  rozdíly  mezi  nimi  jsou  nejasné),  jsou 

společnosti  na  obtíž  pro  to,  že  jsou  bezcenní  jako spotřebitelé.  My všichni,  kdo do  této 

kategorie nepatříme,  si uvědomujeme nestálost  naší  situace; naše zaměstnání,  rodina,  tržní 

hodnota našich dovedností,  síť přátel – to vše je zranitelné.  Neustálý neklid,  způsobovaný 

nutností volby a širokostí spotřebitelského výběru a rychlost, s jakou věci „vyjdou z módy“ 

způsobují pocity úzkosti a strachu, ale uvědomíme-li si, že jedinou alternativou tohoto neklidu 

je život v bídě,  pak úskalí a rizika prchavého světa a celoživotní nejistota působí o trochu  

méně odpudivě a nesnesitelně (Ibid., s. 97). Tato úvaha vyznívá pesimisticky pro ty, jež  věří 

v solidaritu  s potřebnými.  Je  načase  převrátit  tvrzení,  že  potřebným  je  třeba  velkodušně 

pomoci. I potřební mohou pomáhat – sobě i druhým. Proto je důležité chápat dobrovolnický 

sektor  jako  prostor  pro  sociální  reintegraci,  nikoli  jako  periferní  aktivitu  bohatých,  kteří 

nevědí, co s časem. 

Boj  proti  sociální  exkluzi,  podpora solidarity  a  respektování  odlišností  zůstávají  hlavními 

tématy každého workcampu. Díky nim se místní obyvatelé a dobrovolníci podílejí na přípravě 

společných slavností a jiných kulturních aktivit,  přípravě mezinárodního jídla, apod., čímž 

dochází k bourání náboženských, národnostních, politických a jiných předsudků. Lidé si tak 
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mohou uvědomit, že bariéry, které oddělují jejich země, jsou křehké (dochází k uvědomění 

odlišnosti, ale zároveň konstatování mnoha shod). „Abychom mohli porozumět jiným i sobě,  

je nutno pochopit, proč tyto bariéry existují a jak se zachovávají“(Bauman, 2004, s. 50). 

Jednou  s přirozených  reakcí  na  přítomnost  „cizinců“  může  být  nevšímavost.  Tento 

obranný  proces  byl  patrný  po  příjezdu  mezinárodních  dobrovolníků  (viz  rozhovor 

s farářem,  s.  21).  Během několika dnů se situace obrátila  a o „exotické“  dobrovolníky  

začal  být  zájem.  V případě  pracovníků z reintegračního  týmu,  kteří  byli  pro obyvatele 

obce  cizinci  ne  z hlediska  národnostního,  ale  kvůli  jejich  sociálnímu  postavení,  byl 

odmítavý  postoj  patrnější  a  přetrval  v podstatě  po  celou  dobu  workcampu.  Aktivnímu 

vyhýbání se kontaktu vytrvale  napomáhá strach, že se člověk od těch,  kdo „slouží",  ale  

nejsou  jako „my", nakazí.  (Ibid. s. 53) (viz rozhovor s Valerie, s. 15). Je však jisté, že mezi 

dobrovolníky  a  pracovníky  v reintegraci  byly  bariéry  zbourány  po  několika  společně 

strávených dnech a to je možné pokládat za úspěch.

Úspěšný  projekt  je  takový,  během  něhož  dojde  k propojení  vztahů  mezi  dobrovolníky, 

zaměstnanci  asociace,  úředníky  a  zastupiteli  a  místními  obyvateli.  Pak  je  zaručena 

transparentnost a dá se zhodnotit efektivita projektu. O tom, že se to během workcampů daří, 

může svědčit reflexe těchto projektů v médiích. O workcampech velmi často píší lokální a 

regionální  noviny,  organizace  aktualizuje  informace  o  průběhu  workcampů  na  webových 

stránkách, mobilizované jsou i místní radiové stanice.

Reportér rádia France Bleu, který přijel natáčet reportáž o projektu a chtěl, abych mu 

odpověděla na pár otázek, tak jsem se ho zeptala, jestli mi odpoví i on.

v: Co si myslíte o našem projektu?

R: Myslím, že je to docela zajímavé. Je to zábavné, myslím, že to lidem umožní oddechnout si  

od práce a taky že mladí lidé jako vy si řeknou – hele, můžu pomoct, jedu do jiné země,  

naučím se jazyk..a při tom pomůžu.Tohle mi přijde docela dobrý.

R: Takže se naučíte jazyk..i trochu argotický.

v: No já už ho znam (smích), ale je fakt, že je to užitečné. A už jste slyšel o mezinárodních  

workcampech před tím, než jste se mnou zahájil rozhovor?

R: Ano, už jsem o nich něco zaslechl, já mám chuť se nějakého zúčastnit, protože mi to přijde  

skvělý.

(interview, reportér, před kostelem, 17. 7. 2012)
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Vhodným evaluačním nástrojem může být pod náporem nových komunikačních technologií 

mizející,  o  to  více  ceněná,  pohlednice  od  spolupracovníků  z reintegračního  týmu,  která 

dokládá,  že  mezilidské  vztahy,  postavené  na  důvěře  a  osobním  kontaktu,  jsou  i  v době 

vyvázanosti (Giddens, 2003) možné. 

Když mi nabídli tenhle smíšený workcamp tak jsem..cílem bylo, abychom trávili čas společně  

v kempu, protože tohle je právě důležitý.  Většina mých zaměstnanců..Vlastně nikdo z nich  

nikdy nebyl v zahraničí, oni ani nevědí, jaké to je, cestovat, neznají jiné země. Takže fakt, že  

mezinárodní mládež přijede sem a můžeme diskutovat o jejich zvycích, jídle.. tohle všechno je  

důležitý. To je výměna.

(Interview, Emanuel, kemp, 12.7.2012)

Během této výměny se setkávají  dva typy cestovatelů - ti  „nahoře“ a ti  „dole“ .  Ti,  kteří 

cestují za dobrodružstvím, vybírají si, fotí a platí s těmi, kdo jsou v situaci nezaměstnaných, 

nikdy nepřekročili hranice své země a pokud putují, pak to není z jejich vůle, ale z nedostatku 

možností. Dobrovolník ale není vnímán jako bezohledný turista, který se přišel pouze nasytit 

novými zážitky,  ale jako někdo, kdo chce poznat místní kulturu k lidem a přírodě šetrným 

způsobem. Je navíc otevřený, chce naslouchat a učit se nové věci, dělá to navíc s legrační 

neobratností – má přízvuk a bývá technicky méně zdatný, než nezaměstnaný v reintegraci. 

Tito lidé, kteří jsou ze strany většinové společnosti  odmítáni a deklasováni, se rádi ocitají 

v pozici někoho, kdo může někomu předat nějaké schopnosti či vědění. Proto je tato výměna 

možná a oboustranně přínosná.

Workcamp  podporuje  mezinárodní  mobilitu  –  dobrovolníci  si  během  něj  mohou  najít 

kamarády po celém světě, naučit se cizí jazyk, dostat chuť cestovat. Znalost cizích jazyků a 

zcestovalost jsou vlastnosti, které jsou ve společnosti charakteristické dynamickým pohybem 

a  flexibilitou  (Bauman,  2002)  vysoce  ceněné  a  vedu  k osobnímu  naplnění.  Zkušenost 

workcampu může být  prvním krokem k účasti  na asociativním životě.  Podněcuje k účasti 
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nejen  na  dalších  krátkodobých  projektech  (72%  účastníků  před  odjezdem  z workcampu 

potvrzují  účast  na  příštím projektu  –  Duvivier,  2009,  s.29)  a  to  jako dobrovolníci,  nebo 

animátoři,  někteří  z nich  se  vrátí  do  svých  zemí  s vizí  pokračovat  v dobrovolnictví 

v dlouhodobém horizontu, mnozí z nich hledají uplatnění v neziskovém sektoru i jako stálí 

zaměstnanci neziskových organizací.

Pravidla komunitního života,  ať už nevyřčená,  nebo explicitní  (strukturovaný čas, pravidla 

bezpečnosti),  ritualizovaná podoba každodenních úkonů (společné jídlo, mytí nádobí, práce), 

absence soutěže, stírání rozdílů – to vše jsou rysy workcampů, které implikují specifický druh 

touhy po jednoduchosti  života  a  redukce  ekonomického  pojetí  světa,  charakteristický  pro 

„novodobá  kmenová  uskupení“  (Maffesoli,  2002,  s.  86).  Ta  jsou  citlivá  k ekologickým 

otázkám,  odporují  masovosti,  individualismu  a  ideologiím.  Zároveň  skýtají  obranu  proti 

opuštěnosti a slibují svobodu – nejde však o svobodu individuální, ale skupinovou. Koncept 

neotribalismu odpovídá žité realitě workcampů i v dalších rovinách – Maffesoli v souvislosti 

s ním hovoří o explozi hravosti, smyslu pro slavnosti a jiné mimořádné akty, zájmu o druhého  

a erotické  atmosféře.  (Ibid.  s.  83 – 120).  Dodávám,  že  vztahy vzniklé  během nebo díky 

workcampu, by mohly být tématem mé další práce.

III.2.2 Profil workcampera

Workcamper má po dobu tří týdnů dvojí identitu – zůstává příslušníkem své země a kultury, 

kterou na workcampu reprezentuje a na kterou je náležitě hrdý (tradiční jídla, promítání fotek 

ze  svého  kraje,  představení  jazyka  ostatním),  zároveň  získává  identitu  novou  –  stává  se 

členem skupiny, jejíž zájmy povyšuje nad vlastní (spravedlivá dělba práce, jídla), se skupinou 

se ztotožňuje  (označení  „my“)  a  chrání  její  nejslabší  členy,  sdílí  její  novou,  vynalezenou 

symboliku (workcampová „hymna“, interní vtipy) a aktivně spoluutváří atmosféru, jež by se 

dala nazvat „metonymií domova“ (Szalo, 2006). 

Na  stole  je  váza  s bohatě  vykvetlými  hortenziemi,  konvice  s kávou,  croissanty,  máslo  a 

marmeláda.  Z přehrávače  se line  hlas  Boba Marleyho.  Pod jedním z přichystaných  šálků  

vyčuhuje vzkaz, prostřednictví kterého nám Valu sděluje: „Ahoj rodino! Nejlepší recept na  

snídani – kafe, croissant, slunce a reggae. P.S. Jel jsem odvézt Michela na vlak“.

(terénní poznámky, kemp, 22.7.2012) 
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„Ono bytí-na-stejném-místě je důležité právě proto, že místo a jeho sdílení něco umožňuje:  

sdílet věci kolem nás, určité praktiky, prostředky a cíle, starosti a radosti. Jinak řečeno, sdílení 

místa  umožňuje  sdílet  referenční  rámce  jednání,  interpretace  a  emoce“[...]  (Szaló,  2006. 

s.150)

Vracíme se po dlouhém víkendu stráveném v Bretani. Míjíme ceduli s názvem našeho kempu – 

Máša hlasitě výská: už jsme domaaa!

(terénní poznámky, kemp, 8.7.2012)

Tuto  nově  nabytou  identitu,  která  se  nezdá  být  v opozici  k první,  lze  nahlížet  vzhledem 

k minulosti  –  dobrovolník  vidí  rozdíl  mezi  tím,  čím byl  a  čím je  teď,  nebo vzhledem k 

budoucnosti – pokud myslí  na návrat do svého referenčního bodu – domů a na to, jak ze 

zkušeností workcampu naloží. To, co jsem se snažila ve svém zkoumání hlavně zachytit, byla 

identita bytí v přítomnosti, totožnost workcampera na workcampu. V závěru svého výzkumu 

jsem došla k závěru, že ji nelze přesně vymezit a v souladu pojetí Baumanovy postmoderní 

osobnosti dodávám, že to není překvapivé a workcamperovi to nahrává do karet. „Nejlépe se  

vede těm jedincům, jejichž svobodu pohybu nesvazuje úzká specializace, kteří si nenavykli se  

příliš dlouho koncentrovat na jeden předmět zájmu, kteří se nadměrně neváží na věci, jimiž se  

v tu či onu chvíli mají zabývat...“(Bauman, 1995, s. 35). Taková  forma sociální existence je 

odrazem roztříštěnosti  a heterogenizace současné společnosti,  je však patrné,  že produkuje 

nový a  originální způsob bytí a myšlení, založený na konjunkci diferencí. (Maffesoli, 2002, s. 

239). 

Nyní uvádím typologii účastníka workcampu – několik možných vzorců jednání, se kterými 

se lze na workcampech setkat. Tyto typy se mohou překrývat a žádný z nich neexistuje v 

„čisté“ podobě. Inspirovali  mě k tomu mí přátelé  - workcampeři,  již zmiňovaná typologie 

Zygmunta Baumana (1995) a úvahy o postmoderní době. Tyto typy jsou záměrně nadsazené. 

Se slabším či silnějším „odvarem“ každého z nich jsem se však během workcampu setkala, 

pravděpodobně mám část  každého v sobě i  já.  V každém z těchto  typů  nalézáme převahu 

individuálního zájmu,  každý z nich volí  workcamp pro jeho osobní  přínos,  který mu tato 

zvláštní zkušenost dobrovolné práce v komunitě mezinárodních dobrovolníků na území cizí 

země přináší.

63



Začátečník

Je na workcampu poprvé. Přípravě na workcamp věnoval více času než ostatní – informace 

sháněl  od  všech dostupných zdrojů  –  na  internetu,  od  přátel  Pokud mu  to  čas  dovolil  a 

organizace navrhla, zúčastnil se před odjezdem schůzky pro „nováčky“.  Chce dopředu vědět 

co nejvíc – o zemi, práci, lidech a podmínkách, které ho na workcampu čekají. Přesto se však 

dozvídá  jen  neurčité  a  nekoherentní  informace,  na  základě  nichž  si  utvoří  představu  o 

workcampu,  která  ve  výsledku  vůbec  nekoresponduje  s realitou.  Během  prvních  dnů 

workcampu zjišťuje, že vůbec nevěděl, do čeho jde. Volí takové dopravní prostředky, které ho 

na workcamp dopraví rychle, bezpečně a za krátkou dobu. Často to bývá jeho první cesta za 

hranice  své země,  kterou podniká  sám,  a  tak  je  jeho existence  na workcampu provázena 

strachem z neznámého, která se mísí s radostí a pýchou, že se něco takového odvážil udělat. 

Po skončení workcampu odjíždí domů s pocitem „objevení Ameriky“  – to, co se mu před 

několika  týdny  zdálo  neskutečné,  se  naplnilo.  Má  za  sebou  třítýdenní  zkušenost  soužití 

s úplně neznámými lidmi,  zakusil nečekaná dobrodružství a pocit „odříznutí se“ od reality 

všedního  dne,  byl  schopen  přežít  ve  skromných  životních  podmínkách.  Jeho  nejcennější 

trofejí je pak zápisník s kontakty na všechny spoluúčastníky a vidina nových příležitostí, které 

mu tyto mezinárodní kontakty skýtají.

Mazák

Je to jeho nejméně třetí workcamp. Hned po prvním mu bylo jasné, že si tuto zkušenost musí  

zopakovat – už pro ten pocit svobody a neopakovatelné zážitky v partě nesourodých a přece 

stejně naladěných lidí. Výběr workcampu nechává na poslední chvíli, někdy si jich v nabídce 

vybere hned několik a nemusí  být ani ve stejné zemi a se stejným zaměřením. Lákají  ho 

zdánlivě turisticky neoblíbené lokality a nic neříkající popisy projektů. Ví totiž, že v zapadlé 

salaši v srbských horách se dá užít hodně legrace, outdoorové středisko na břehu švýcarského 

jezera s možností zapůjčení raftů není zárukou nezapomenutelných zážitků. Na typu práce mu 

nezáleží. Neodradí ho tvrdá dřina, suchý záchod, stan, ani odlehlost od civilizace. Workcamp 

pro něj začíná už cestou – volí takové prostředky, aby si ji co nejvíce užil. Neváhá použít 

autostop, spolujízdu, vlak. Na workcampu se snaží jít příkladem těm, kteří si na pravidla a řád 

obtížněji zvykají – napíše se mezi prvními do týmu „kuchyně“, iniciuje hry a pracuje poctivě 

a na nic si neztěžuje. V týmu má autoritu a status „hlavy rodiny“. Pokud své workcampové 

vášni propadne naplno, je schopen „udělat tři kempy“ za jedno léto. V jeho zápisníčku je jen 

několik  adres  –  a  to  zejména  na  vedoucí  a  místní  obyvatele.  Mazák  totiž  dobře  ví,  že 

workcamp vztahy jsou efemérní. Ví, že on sám po prvním workcampu na nádraží žmoulal 
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mokrý kapesník a ještě dva měsíce po skončení dojatě koukal na fotky a rozesílal pohledy,  

s věkem  a  zkušenostmi  ale  pochopil,  že  není  v silách  workcampera  –  mazáka  zůstat 

v kontaktu se všemi lidmi, které na svých dobrodružstvích potká.

Balič

Balič jede na workcamp s hlavním cílem – seznámit se. Ví, že prázdniny, teplo, spánek pod 

hvězdami, táborák a zurčení řeky slibují mnohé. Někdy si tento cíl nepřipouští a často si říká, 

že ho vztahy na pár dní odpuzují, na workcampu ale neplatí pravidla každodenního života. 

Baličovi  nahrává  fakt,  že  workcamp  bývá  prodchnutý  intimní  a  hravou  atmosférou. 

Kolektivní život v malé skupině dává příležitost dostat se druhým až na kůži. Většinou se zde 

i jindy introvertní a nesmělí  lidé dokáží uvolnit  a přestat  myslet  na svůj ostych,  někdy je 

k tomu okolnosti života v drsných podmínkách donutí. Balič je sám překvapen, že navzdory 

tomu, že si takové jednání předem zakáže, narazí na workcampu na někoho, kdo naplňuje 

jeho srdce city víc, než ostatní (i ti jsou mu ale blízcí). Někdy se pere sám se sebou, protože 

stojí před hrozivým dilematem – vztah během workcampu může narušit soudržnost skupiny. 

Pár,  který  se  oddělí  od  skupiny,  se  snadno  připraví  o  řadu  zážitků  a  emocí,  které  jsou 

vyhrazené jen „nezadaným“. Navíc si uzavře cestu k ostatním potenciálním objektům svého 

zájmu. Někdy je těžké vybrat si mezi takovým množstvím skvělých osobností – je lepší leader 

skupiny se zápalem pro dobrovolnou práci, nebo bavič, který zpívá a hraje na kytaru? Svůdní 

jsou nakonec i ti, kdo se krčí v koutku a příliš se nezapojují – čekají, až se jich někdo ujme. 

Co dělat? Tři týdny utečou jako voda, balič to ví a neváhá. Na workcampu se žije každý den 

naplno,  odpírat  si  něco,  mít  strach,  nevyužít  příležitost  –  to  by  byla  promarněná  šance. 

Workcamp je „teď a tady“, přemýšlet o tom, co bude, až se vrátí domů, mu přijde nesmyslné. 

Vždyť domov je tak daleko a ničemu, co se děje v kontextu workcampu, se nepodobá. Tohle 

je ale klam, který balič jednoho dne prohlédne. Workcamp je přece malý svět uvnitř velkého, 

se všemi jeho vztahy,  hádkami,  láskou a emocemi.  Dokud však balič tento fakt nepřijme, 

vrací se domů se zlomeným srdcem a v naději, že jednou potká někoho „na celý život“.

Pracant

Na workcamp jezdí vybavený montérkami, baterkou, kytarou, kapesním nožem s vývrtkou, 

malou  lékárničkou,  vícejazyčným slovníkem,  mezinárodní  kuchařkou  a  s velkou  chutí  do 

práce – nezapomene zkrátka na nic, co občas ostatním účastníkům chybí. Svůj workcamp si 

vybírá pečlivě – přeskakuje popisy, které znějí jak reklama na zájezd organizovaný cestovní 

kanceláří. Chce vědět hlavně to, co bude náplní workcampu – čím je workcamp prospěšný. 
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Raději se vyhne projektům, kde je pracovní doba zkrácena jen na pár hodin po dobu několika 

málo dní. Ví dobře, že to nejhorší, co může dobrovolníka potkat, je nedostatek práce. I když 

ještě horší je možná práce, která je nesmyslná – jen na oko, aby se dělalo, že se něco dělá. 

Pracant žije aktivním životem, na workcamp si nejede odpočnout, ale něco se naučit a vytěžit 

z něj maximum. To však neznamená vyhýbat se práci a spát do oběda. Pracant ví, že válet se 

u vody může doma u Lipna.  Vstává mezi  prvními,  aby se šel  podívat  na východ slunce, 

zacvičit  „sedm tibeťanů“, připravit  pro ostatní  kávu a nebo se vykoupat v jezeře.  Když je 

sklizeno  ze  stolu,  odchází  na  pracoviště  jako  první.  Je  neustále  v těsném  kontaktu 

s technickým vedoucím workcampu, od kterého se snaží naučit všechny techniky práce. Je 

nadšený z každé příležitosti,  která se naskytne a tak se někdy může jevit cynický, když se 

raduje ze z propíchlé pneumatiky, hádky mezi vedoucím a skupinou a nebo ze silné bouřky,  

která odnese stany.  Ve všem vidí to pozitivní – je třeba si umět poradit v každé situaci a 

hlavně se neváhat obrátit na „domorodce“. Je to pohodář, ostatní se vedle něj jeví jako lenoši, 

ale  on  nikomu nic  nevyčítá,  ví  totiž,  že  flákači  se  připravují  o  ty  nejlepší  workcampové 

zážitky. Krvavé mozoly na rukou jsou pro něj zadostiučiněním. Když přijedou novináři, bývá 

to  on,  kdo zastupuje  skupinu dobrovolníků a  poskytne  krátký  rozhovor  do novin (ovládá 

základy několika světových jazyků a domluví se i beze slov). Jeho entuziasmus někdy může 

jít  ostatním  účastníkům na  nervy,  ale  nakonec  jsou  rádi,  že  tohoto  „dříče“,  který  nikdy 

„neremcá“, mají.

Požitkář

Miluje workcampy z několika důvodů – pozná na nich zajímavé lidi z různých kultur, ochutná 

mezinárodní kuchyni, při práci venku se rovnoměrně opálí, přispěje k lepší společnosti aniž 

by za to chtěl odměnu (vylepšený životopis a větší šance na trhu práce se nepočítá) a odpočne 

si  od  svého  rutinního  každodenního  života.  Vyvírá  si  workcampy,  které  neodrazují 

nekomfortností.  Suché  toalety,  koupel  v řece  a  práci  v kamenolomu  rád  přenechá  jiným, 

zvlášť když je v nabídce dostatek projektů, které slibují rozumně namíchaný „koktejl“ práce, 

zábavy a odpočinku. Na workcampy zásadně létá letadlem. Lowcostové společnosti nabízejí 

letenky za nižší ceny než prodejci autobusových jízdenek. Ekologickou stopu ať řeší masoví 

turisté a jiní parazité společnosti – říká si požitkář. On jede pomáhat a ještě za to platí, tak ať 

to stojí za to. Během workcampu ho vidíme nejčastěji ve stanu nebo v kuchyni. Jeho vztah 

k práci se vyznačuje rozvážností. Nemá v plánu se pouštět do nebezpečných úkonů, není zde 

sám,  aby zachránil  svět,  k jeho záchraně  přispívá „svou troškou do mlýna“  – pracuje tak 
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dlouho, dokud na to má síly a baví ho to. V přípravě jídla se jeho požitkářství projevuje tak, 

že rád ochutnává,  ale aby se pachtil  s těstem na pizzu pro patnáct lidí,  když se dá koupit 

v obchodě, mu přijde nesmyslné. Někdy opouští pracoviště i místo života na delší dobu, aby 

se  prošel  po  okolí,  nadýchal  se  čerstvého  vzduchu,  pokochal  se  krajinou  a  seznámil  se 

s novými  zajímavými  lidmi.  Nemá  příliš  v oblibě  kolektivní  hry,  zejména  ty  obzvlášť 

stupidní,  jejichž  podstatou  je  vykřikovat  nesmyslné  zvuky  a  zběsile  se  při  tom  hýbat. 

Rozhodně si  nemyslí,  že  komunitní  život  na  workcampu by měl  mít  prvky seancí  kruhu 

anonymních alkoholiků.  Neznamená to,  že by k ostatním nepřilnul,  jeho heslem je však – 

všeho s mírou.

Fotograf

Jeho  hlavní  výbavou  na  workcampu  je  profesionální  fotoaparát.  Je  stejně  jako  požitkář 

vyhledavačem dojmů, není mu však zatěžko kvůli  nim obětovat  své pohodlí.  Narozdíl  od 

pracanta však práci na workcampu vnímá jen jako prostředek k tomu, dostat se blíž vysněné 

lokalitě, navštívit nepoznané. Fotograf se nepohrne do lokalit, které neslibují dostatek vjemů. 

Důležité je pro něj vytvořit  si z mozaiky zážitků, suvenýrů a fotografií obraz země, do které 

jede dobrovolně pracovat. Bývá velmi aktivní v odkrývání lokální kultury,  dává se do řeči 

s místními,  je v neustálém úžasu z každé maličkosti.  Pracuje tak, aby při tom vystřídal co 

nejvíc  technik  a  stačil  si  vyfotit  průběh práce a hlavně to,  jak se „místo  činu“  mění  pod 

rukama  dobrovolníků.  Jeho  fotoaparát  je  všude  tam,  kde  se  dá  něco  zdokumentovat.  Po 

skončení workcampu je to on, kdo rozesílá odkazy na fotografie. Ví přesně, jaké památky se 

nachází v okolí workcampu a iniciuje jejich návštěvy. Zajímá se o místní  historii, zvyky a 

jazyk. Workcampy počítá jako zářezy na pažbě. Do každého země, kterou díky workcampu 

navštíví, se zamiluje, ale jeho láska k domovu je vždy silnější. Důležité je pro něj mít se kam 

vrátit a mít komu vyprávět o tom, co zažil.
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Závěr
Ve své bakalářské práci jsem se snažila popsat fenomén workcampu. Teoretické pozadí práce 

jsem  vytvořila  na  základě  studia  literatury  o  dobrovolnictví  a  sociologických  děl, 

reflektujících  změny  v současné  společnosti,  které  většina  z autorů  popisuje  jako přechod 

k postmoderní společnosti.  Těžištěm mé práce je pak interpretace a analýza dat, získaných 

během etnografického výzkumu, který proběhl v prostředí jednoho konkrétního workcampu – 

v létě 2012. Ta jsou doplněná o další data – sesbíraná průběžně od roku 2011, kdy jsem se 

zúčastnila svého prvního workcampu a začala se na výzkum připravovat.  Výzkumné otázky 

se v  průběhu zkoumání měnily tak, jak je pro kvalitativní výzkum charakteristické.

Můj hlavní záměr byl podat komplexní obraz workcampu a odpovědět na to, který z jeho tří 

aspektů (jedná se o neplacenou – z ekonomického hlediska by se dalo říci nezištnou – práci 

v cizí zemi, v komunitě několika dalších mezinárodních dobrovolníků) je pro jeho účastníky 

nejvýznamnější. Dnešní dobrovolníci mají totiž dnes velkou svobodu ve volbě workcampů – 

narozdíl  od  svých  předchůdců.  V poválečných  letech  byli  na  projekty  vysíláni,  aby 

rekonstruovali  mír  a  krajinu,  vyjadřovali  odpor  ke  zbraním,  dělali  čest  své  organizaci  a 

zocelovali se během fyzicky náročné práce a života ve velmi skromných podmínkách. Dnes je 

tomu naopak – dobrovolník svou organizaci téměř nepotřebuje a je to on, kdo si vybírá kam a 

za jakým cílem pojede. Škála workcampů je opravdu široká – dobrovolníci si z ní vybírají 

jako z jídelního lístku – podle země,  typu práce,  jazyka,  podmínek ubytování,  data,  apod. 

Výběr workcampu z této nabídky „à la carte“ odráží individuální hodnoty, zájmy a potřeby 

dobrovolníka.

V průběhu výzkumu jsem došla k závěru, že pro to, abych nahlédla workcamp z holistické 

perspektivy, musím identifikovat všechny faktory, které ovlivňují jeho podobu – popsat nejen 

fyzické aktéry, kteří se ho přímo či nepřímo účastní, ale i  nefyzické faktory, které mají na 

jeho podobu vliv. To znamená zaměřit se nejen na profily dobrovolníků, animátorů a dalších 

pracovníků organizace a obyvatel  vesnice,  ale i  na prostředí  práce,  místo života,  události, 

nástroje,  výlety  a  počasí.  Všechny  tyto  faktory  tvoří  pestrou  mozaiku  toho,  co  nazývám 

workcampem. Pro usnadnění problému jsem zvolila  vlastní definici  workcampu – popsala 

jsem  jej  jako  skupinu  lidí,  kteří  po  dobu  tří  týdnů  vytvářejí  sdílením  práce, 

každodenních úkonů a emotivních zážitků specifický mikrosvět.  Do tohoto mikrosvěta 

neodmyslitelně patří i předměty jako jsou stany, rakety na badminton, pláštěnky, dláta.. dále 
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zvířata – osli, psi, kočky,.. a samozřejmě i lidé – ne nutně jen dobrovolníci – vesničané, faráři, 

kolemjdoucí turisté, atd.

Dále jsem se zamýšlela nad dopadem workcampu na jeho okolí a na jeho účastníky samotné a 

to  v souvislosti  vybraných  postmoderních  teorií.  Práce,  kterou  dobrovolníci  během 

workcampu vykonávají a vztahy, které svojí přítomností vytvářejí (byť to nemusí být jejich 

hlavním záměrem a někdy si toho ani nemusí být vědomi), odrážejí problémy, které jsou úzce 

spojeny s modernizačními procesy.  Jsou jimi například nezaměstnanost, sociální vyloučení, 

netolerance a celková nestabilita ve společnosti. V závěru empirické části jsem navrhla vlastní 

typologii  workcampera,  inspirovanou typy dobrovolníků, se kterými jsem spolupracovala 

nebo s nimi  jen přátelsky debatovala,  a  typy postmoderní  osobnosti,  jak je  charakterizuje 

Zygmunt Bauman v knize Úvahy o postmoderní době (1995). Tyto typy (které jsem záměrně 

zvýraznila tak, aby vynikly jejich charakteristické prvky), se vzájemně překrývají a nikdy se 

nevyskytují  ve  zcela  „čisté“  formě.  Shodují  se  zejména  v  motivaci  pro  to,  být  součástí  

workcampu, kterou je naplnění individuálních zájmů každého workcampera.

Lze se tedy přiklonit k názorům zastánců teorie „reflexivního dobrovolnictví“, kteří tvrdí, že 

současní dobrovolníci podrobují dobrovolnickou činnost kritické reflexi, zajímají se nejen o 

to, co budou dělat, ale také o to, co za to dostanou (Hustynx, Lammertyn in Frič, Pospíšilová, 

2010),  k teoretikům  „požitkářského  dobrovolnictví“  kteří  se  přiklánějí  k názoru,  že 

dobrovolníci jsou dnes motivováni především vlastními zájmy a vidí ve své činnosti příjemné 

trávení  volného  času  (Stebbins,  2004,  2007)  a  k celkovému  zpochybnění  nezištnosti 

dobrovolnictví,  jako altruistického aktu,  za který člověk nic  nedostane – i  neekonomické 

jednání  totiž  vede  ke  zvýšení  kapitálu,  který  určuje  pozici  aktéra  v sociální  struktuře 

(Bourdieu, 1998). Z druhé strany nelze ignorovat fakt, že ať je motiv dobrovolníků pro účast 

na  workcampu  sebezištnější,  vede  k pozitivním výsledkům – podporuje  lokální  kulturu  a 

ekonomiku,  pomáhá  bourat  předsudky,  rozvíjí  ideály  občanské  společnosti,  funguje  jako 

doplněk sociálního státu, podporuje sociální i mezinárodní mobilitu a celkově vede k rozvoji 

dobrovolnictví jako modernizačnímu trendu naší doby.

Cesta  k uznání  významu  dobrovolnictví  jako  významného  fenoménu,  který  nabízí  řešení 

mnoha problémů souvisejících  se změnami  ve  společnosti,  je  ještě  dlouhá.  Úkolem nás  - 

dobrovolníků - je propagovat ho bez altruistických příkras a s jistou dávkou sebereflexe. Při 

vykonávání jakéhokoli druhu dobrovolnické práce není na škodu sledovat naplnění vlastních 

individuálních hodnot a zájmů – je však škoda jimi být zaslepený. Z druhé strany je nutné 
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přiznat si, že nezištnost v čistém slova smyslu není ve společnosti, která je více než kdykoli 

před tím orientována ekonomikou, možná (jestli tomu tak vůbec kdy bylo).  Je však nutné 

tvrdit, že je naše společnost sobecká? Zadarmo ani kuře nehrabe, to ale není důvod k tomu, 

vidět za každým skutkem snahu obohatit se na něčí úkor. 

Obyvatelé obce, kde jsme pracovali,  se nám nejprve zdvořile vyhýbali,  když pochopili,  že 

jsme přijeli zadarmo opravit jejich kostel, začali se k nám chovat přátelsky, ale zda opravdu 

chápali, co je podstatou workcampu, zůstává otázkou. Za nepochopením se skrývá strach a 

nejistota.  Dnešní nejistota je mocná individualizující  síla. Rozděluje, místo aby spojovala, a  

jelikož není jak poznat, kdo se probudí ve které části společnosti, stává se idea "společného  

zájmu" ještě mlhavější a nakonec neuchopitelnou. (Bauman, 2004).

v: Myslíš, že lidé..vesničané..oceňují to, co děláme? Jak nás vnímají?

E: Zjišťuju,  že platí  takové pravidlo – to,  co Francouz nezná, k tomu se nepřibližuje.  Má  

strach. Navíc jsou to cizinci, kteří makají na jejich kostele, dál si říkají – jestli se to opravuje,  

znamená to,  že  nám zvýší  daně..ale  to  je  normální.  Takový  je  Francouz.  Teď,  když  jsme  

dodělali tři stěny, jsem přesvědčený, že půjdou na radnici a budou říkat – proč to nedodělali?  

A kdy bude hotovej zbytek? Jsem si tím jistý. Takhle to chodí. Přes to..budeme pokračovat a  

příští rok to dokončíme. Takže..pokračování příště.. (smích.)

(interview, kemp, Emanuel, 12. 7. 2012)
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Obrazová příloha

Obr. č. 1

Setkání dvou workcampů – tzv. „interchantier“. Archiv Christiana Richarda.
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Obr. č. 2

    Společné vaření - příprava pizzy. Archiv Christiana Richarda. 
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Obr. č. 3

Dobrovolník ve volném čase. Archiv Christiana Richarda.
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Obr. č. 4

Pracující animátoři a cuketou zaujatí dobrovolníci. Archiv Christiana Richarda.

77



Obr. č. 5

Fotíme se. Archiv autorky.
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Obr. č. 6

Naše přechodné domovy. Archiv Christiana Richarda.
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Obr. č. 7

Hra – poznej vlajku. Archiv Christiana Richarda.
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Obr. č. 8

Herní odpoledne. Archiv Christiana Richarda.
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Obr. č. 9

Když je hezky, grilujeme a jíme venku – před stany. Archiv Christiana Richarda
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Obr. č. 10

Kuchyně ve stanu, vybavená nádobím, sporáky a lednicí zapůjčenými organizací. Archiv 
autorky.
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Obr. č. 11

„Fotostory“ - výlet na Mont Saint Michel. V době odlivu se dá k ostrovu dojít suchou nohou, pokud ovšem neuklouznete po vlhkém písku jako jeden 
člen našeho týmu. Návštěvu druhého turisticky nejoblíbenějšího místa ve Francii absolvoval poněkud zablácený. Archiv Christiana Richarda.
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Obr. č. 12

Výlet do Bretaně k moři – animátoři a čtyři workcampeři během pikniku na pláži. Archiv autorky.
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Obr. č. 13

Práce jako na kostele – nejprve bylo nutné odstranit vrstvu betonu. Dobrovolníci a 
reintegrační tým. Archiv Valentina Haye.
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Obr. č. 14

Příprava na „nahození“ omítky – nejprve je nutné očistit kámen proudem vody. Dobrovolnice 
a pracovnice reintegračního týmu. Archiv Valentina Haye.
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Obr. č. 15

Nová omítka – pod vedením technického animátora (první patro lešení) se z nás stávají 
zkušení zedníci. Archiv Valentina Haye.
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Obr. č. 16

Hra, vyrobena jedním z animátorů, s pracovním názvem „Imaginarium doktora Parnasse“. 
Archiv autorky. 
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