
 

 

Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO 

Název oblasti Název podoblasti 

1 

Kultura, sport a volný čas 

Kultura a umění 

Sport 

Rekreační činnosti  

2 

Vzdělávání a výzkum 

Základní vzdělávání 

Vyšší vzdělávání 

Ostatní vzdělávání  

Výzkum 

3 

Zdraví 

Nemocnice a rehabilitace 

Zařízení s pečovatelskou službou 

Duševní zdraví a krizová intervence 

Ostatní zdravotní služby 

4 

Sociální služby 

Sociální služby 

Pomoc při katastrofách a nenadálých situacích 

Finanční a materiální výpomoc 

5 
Životní prostředí 

Životní prostředí  

Ochrana zvířat 

6 

Rozvoj a bydlení 

Hospodářský, sociální a komunitní rozvoj 

Bydlení 

Zaměstnanost a příprava na zaměstnanost 

7 
Právo, prosazování zájmů 

a politika 

Prosazování a obhajování zájmů 

Právo a právní služby 

Politické organizace 

8 Filantropie a 

dobrovolnictví 

Grantující nadace 

Ostatní filantropie a dobrovolnictví 

9 Mezinárodní aktivity Mezinárodní aktivity 

10 Náboženství Církve a náboženské společnosti 

11 
Obchodní a profesní 

sdružení, svazy 

Obchodní sdružení 

Profesní sdružení 

Odbory  

12 Činnosti jinde neuvedené Činnosti jinde neuvedené 

Zdroj: Angelovská, Frič, Gdoulli, 2009, s. 278 – 282  



 

 

Příloha č. 2 Rozhovor s představiteli SDH – otázky 

A) Aktivity pro mládež a způsob rekrutování 

1. Co pro Vás znamená mládež, jak je pro Váš sbor důležitá? 

2. Jaké aktivity pro mládež organizujete/ nabízíte? 

3. Z jakého okruhu lidí k vám mladí hasiči přicházejí? Kde je získáváte?  

4. Jak motivujete mládež, aby se stala Vašimi členy? 

5. Mohou se děti/mládež o vašich aktivitách někde dozvědět? Kde? 

6. Můžete popsat systém vzdělávání mládeže ve Vašem sboru? 

7. Jakým způsobem dle Vašeho názoru ovlivňuje rodina členství svých dětí ve sboru? 

Může být členství ve sboru určitým způsobem „dědičné“? 

8. Dokážete odhadnout, jaká je průměrná délka členství mládeže ve vašem sboru. Je 

možné to zjistit z dokumentace, např. údaje o placení příspěvků apod.? 

9. Z jakých důvodů mladí lidé ze sboru vystupují? 

 

B) Organizační struktura sboru 

10. Jaká je organizační struktura mladých hasičů?  

11. Funguje ve Vašem sboru přípravka pro děti předškolního věku? 

12. Pokud ne, z jakého důvodu, uvažujete o jejím zřízení, co tomu brání? 

13. Pracujete s dětmi předškolního věku nějakým jiným způsobem, např. dochází někdo 

z vašeho sboru do mateřských škol, kde by vedl např. mimoškolní kroužek? 

14. Pokud ano, do jaké míry se děti, které absolvují přípravku, stávají vašimi členy? Jak 

s dětmi v přípravce pracujete? 

 

C) Styl řízení 

15. Jak jste se stal starostou sboru/vedoucí kolektivu mladých hasičů? 

16. Jak probíhá volba členů výkonného výboru? Jsou přijímáni na základě formálních 

procedur? 

17. Prochází nově zvolený funkcionář či člen formálním školením? 

18. Má každý člen vašeho sboru určité specifické role? Nebo každý dělá, co je potřeba?  

 

D) Místní komunita 

19. Kdy jste ve Vaší obci naposledy organizovali ples? Bylo to jedinkrát nebo jej 

organizujete pravidelně? 



 

 

20. Jaké další akce jste v obci organizovali? Jak často je organizujete?  

21. Jak se obyvatelé obce do těchto akcí zapojují?  

22. Jaké máte ohlasy od místních obyvatel jako dobrovolní hasiči?  

23. Spolupracujete i s jinými organizacemi nebo obecním úřadem při přípravě akcí pro 

veřejnost?  

24. Kdo je ve Vaší obci nejčastějším organizátorem společenských akcí nebo zájmových 

aktivit pro širokou veřejnost? 

 

E) Srovnání s jinými NNO  

25. Je ve Vaší obci nějaká organizace podobná hasičům, mimo samotnou požární 

ochranu?  

26. Jak vnímáte sami sebe ve srovnání s těmito organizacemi?  

27. Z jakého důvodu podle Vašeho názoru preferují mladí členové Vašeho sboru aktivity 

Vašeho sboru před jinými sportovními aktivitami?  

28. V čem jste podle vašeho názoru jiní než zahrádkáři nebo myslivci, kterým stárne 

členská základna, zatímco vám se daří mladé lidi udržet?  

  



 

 

Příloha č. 3 Vzor dotazníku pro rodiče mladých hasičů 

 

Vážení rodiče, 

Postup při vyplňování dotazníku je jednoduchý. Zaškrtněte vždy jednu odpověď. Tam, kde 

je to napsáno, můžete zaškrtnout i více odpovědí, nebo odpověď vypsat na vymezené 

místo. Dotazník obsahuje pouze 13 otázek, jeho vyplnění zabere maximálně 10 min. 

Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro účely mého výzkumu. 

 

1. Jak dlouho je Váš syn/ dcera členem sboru dobrovolných 

hasičů?…………………………. 

2. Kolik let je Vašemu synovi/ Vaší 

dceři?……………………………………………………………………………  

3. Jste Vy nebo někdo z Vašich nejbližších příbuzných členem sboru dobrovolných 

hasičů? 

a. Ano         ☐ 

b. Ne         ☐ 

4. Jak dlouhou žijete ve Vaší 

obci?…………………………………………………………………………… 

5. Chcete v místě, kde nyní žijete zůstat? 

a. Ano         ☐ 

b. Ne, chceme se v budoucnu odstěhovat    ☐  

6. Jak jste se dozvěděl/a o sboru dobrovolných hasičů   

a. Od příbuzných nebo přátel      ☐ 

b. Byl/a jsem přímo osloven/a členy sboru dobrovolných hasičů ☐ 

c. Na akci pořádané sborem dobrovolných hasičů   ☐ 

d. Z internetu        ☐ 

e. Z novin, časopisu nebo televize     ☐ 

f. Z propagačních materiálů      ☐ 

g. Jiné 

(uveďte)…………………………………………………………………… 

7. Z jakého důvodu jste přihlásil/a svého syna/svoji dceru do sboru dobrovolných 

hasičů? (můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a. Je to dobrý sportovní kroužek     ☐ 

b. Je to levný kroužek       ☐ 

c. Aby se něco dozvěděl o požární ochraně    ☐ 

d. Nabízejí zajímavé volnočasové aktivity    ☐ 

e. Jiné 

(uveďte)…………………………………………………………………… 



 

 

8. Jaké aktivity Vašeho syna/ Vaši dceru nejvíce baví? 

…………………………………………………………………………………… 

9. Jaké aktivity považujete za nejpřínosnější pro Vašeho syna/ Vaši dceru?  

…………………………………………………………………………………… 

10. Bude Váš syn/ Vaše dcera pokračovat ve sboru dobrovolných hasičů i příštím 

školním roce? 

a. Ano                      ☐  

b. Ne         ☐  

(uveďte 

proč)……………………………………………………………………… 

11. Účastníte se akcí, které sbor dobrovolných hasičů pořádá ve Vaší obci? 

a. Ano pravidelně       ☐  

(uveďte 

kterých)…………………………………………………………………… 

b. Ano příležitostně       ☐  

(uveďte 

kterých)…………………………………………………………………… 

c. Zřídka         ☐ 

d. Ne         ☐  

(uveďte 

důvod)……………………………………………………………………… 

12. Jste rádi, že je ve Vaší obci sbor dobrovolných hasičů? 

a. Určitě ano        ☐ 

b. Spíše ano        ☐ 

c. Tak napůl        ☐ 

d. Spíše ne        ☐ 

 (uveďte 

důvod)…………………………………………………………………… 

e. Určitě ne         ☐ 

(uveďte důvod) 

……………………………………………………………………………  

13. V čem je podle Vás největší přínos dobrovolných hasičů pro Vaši obec? 

……………………………………………………………………………………… 

 


