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PŘÍLOHY 

A. SOUBOR OTÁZEK PRO POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR S 

KOORDINÁTORY 

B. STANDARDIZOVANÝ DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY INEX-SDA 

C. STANDARDIZOVANÝ DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY YMCA V ČR 

D. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY Z DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠETŘENÍ 
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PŘÍLOHA A 

SOUBOR OTÁZEK PRO POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 

S KOORDINÁTORY DOBROVOLNÍKŮ 

1. Co je podle Vás pro vykonávání dobrovolné činnosti ve Vaší organizaci 

podstatné?  

2. Jaké jsou stěžejní cíle NO a jak je vnímáte Vy osobně? 

3. Jaké jsou cíle programu přípravy? 

4. Kdy program přípravy vznikl a jak se vytvářel? 

5. Jaké jsou hlavní pilíře programu přípravy?  

6. Jak vnímáte nastavení programu Vy osobně? 

7. Zjišťujete od dobrovolníků jejich motivaci pro vykonávání dobrovolné činnosti 

již před samotným zahájením programu, v průběhu programu a po programu?  

8. Jaké prostředky užíváte pro zvýšení motivace dobrovolníků v průběhu 

programu? 

9. Jakým způsobem a zda vůbec probíhá u Vás v organizaci evaluace směrem 

k programu přípravy dobrovolníků?  

10. Aplikujete výstupy z evaluace do vzdělávacích programů s dalšími 

dobrovolníky? 
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PŘÍLOHA B 

(STANDARDIZOVANÝ) DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY INEX-

SDA 

 Milí dobrovolníci, jmenuji se Alena Křečanová a jsem studentkou oboru Andragogika a 

personální řízení na FF UK. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku. 

Výsledky budou použity za účelem zpracování výzkumu v rámci mé bakalářské práce 

na téma Zhodnocení neformálního vzdělávání – přípravy dobrovolníku ve vybraných 

neziskových organizacích. Šetření je anonymní a Vaše odpovědi nebudou zneužity. 

Děkuji Vám za čas věnovaný vyplňování dotazníků a za Vaši spolupráci.  

 

1. Co Tě přimělo k rozhodnutí stát se dobrovolníkem? * 
Povinné 

Následující důvody ohodnoť na stupnici od 1 až do 5 známkami jako ve škole, tzn. 1= 
rozhodující důvod, 5=nerelevantní/nepodstatný důvod 

 1 2 3 4 5 

Touha získat nové 
informace, zkušenosti, 
znalosti a dovednosti 

     

Touha navázat nové 
vztahy, kontakty      

Možnost seberealizace      

Smysluplné trávení 
volného času      

Touha pomáhat, být 
prospěšný      

Potřeba získat 
odbornou praxi, zvýšit 
kvalifikaci a hodnotu 
na pracovním trhu 

     

Důvěra v organizaci      

Jiné      
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2. Jaké jsou Tvé současné důvody pro to, být dobrovolníkem?* 
Povinné 

Ohodnoť na stupnici od 1 do 5 jako ve škole 
 1 2 3 4 5 

Touha získat nové 
informace, 
zkušenosti, znalosti a 
dovednosti 

     

Touha navázat nové 
vztahy, kontakty      

Možnost 
seberealizace      

Smysluplné trávení 
volného času      

Touha pomáhat, být 
prospěšný      

Potřeba získat 
odbornou praxi, 
zvýšit kvalifikaci a 
hodnotu na 
pracovním trhu 

     

Důvěra v organizaci      

Jiné      

 
3. Jak hodnotíš poslání INEX-SDA (pozn. posláním INEX-SDA je skrze 
mezinárodní dobrovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně podporovat 
rozvoj tolerantní, otevřené společnosti a aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu 
světu na místní i globální úrovni)* 
Povinné 

Ohodnoť na stupnici od 1 do 5: 1=naprosto se ztotožňuji s cíli/posláním organizace, 
5=vůbec se neztotožňuji 

 1 2 3 4 5  
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4. Zúčastnil/a jsi se přípravného víkendového školení Do světa?* 
Povinné 

o Ano 
o Ne (přejdi k otázce: "Jak dlouho vykonáváš dobrovolnickou činnost s 

 INEX-SDA?") 
 

5. Jaké/á bylo/a Tvé/á očekávání od přípravného školení Do světa? 
Můžeš zaškrtnout vícero možností 

o Dozvědět se informace o organizaci, o projektu 
o Ujasnit si, co vše mohu jako dobrovolník v organizaci vykonávat 

o Naučit se něco nového 
o Poznat nové lidi, navázat nové vztahy 

o Jiné 
 

6. Jaká byla míra naplněnosti tohoto/těchto očekávání v závěru školení? 
1=naprosté splnění očekávání, 5=vůbec nesplnilo má očekávání 

  1 2 3 4 5 

Dozvědět se 
informace o 
organizaci 

      

Ujasnit si, co vše 
mohu jako 
dobrovolník v 
organizaci 
vykonávat 

      

Naučit se něco 
nového       

Poznat nové lidi, 
navázat nové 
vztahy 

      

Jiné       

 

7. Změnil/a bys něco na školení Do světa? Jestliže ano, popiš co. 
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8. Do jaké míry jsi v rámci dobrovolnické činnosti uplatnil/a poznatky získané na 
školení Do světa? 

Ohodnoť na stupnici od 1 do 5 jako ve škole: 1=uplatnil/a jsem vše, 5=neuplatnil/a jsem 
nic 

 1 2 3 4 5  

       

 

9. Do jaké míry jsi poznatky získané na školení uplatnil/a mimo dobrovolnickou 
činnost? 

 1 2 3 4 5  

       

 

10. Jak dlouho vykonáváš dobrovolnickou činnost s INEX-SDA?* 
Povinné 

o méně než 1 rok 
o 1 rok - 3 roky 

o více než 3 roky 
 

11. Jaká je Tvá současná ekonomická aktivita?* 
Povinné 

o Student  
o Zaměstnanec 

o Nezaměstnaný 
o Důchodce 

o Na mateřské dovolené 
o Svobodné povolání 

 
12. Jaké je Tvé nejvyšší dosažené vzdělání?* 

Povinné 
o Základní 

o Vyučen/a 
o Středoškolské  

o Vyšší odborné 
o Vysokoškolské 
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13. Jaké je Tvé pohlaví? * 
Povinné 

o Muž 
o Žena 
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PŘÍLOHA C 

STANDARDIZOVANÝ DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY YMCA 

V ČR 

Milí dobrovolníci, jmenuji se Alena Křečanová a jsem studentkou andragogiky a 

personálního řízení na FF UK. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto 

dotazníku. Výsledky budou použity za účelem zpracování výzkumu v rámci mé 

bakalářské práce na téma Zhodnocení neformálního vzdělávání – přípravy dobrovolníku 

ve vybraných neziskových organizacích. Šetření je anonymní a Vaše odpovědi nebudou 

zneužity. Děkuji Vám za čas věnovaný vyplňování dotazníků a za Vaši spolupráci. 

 

1. Co Tě přimělo k rozhodnutí stát se dobrovolníkem? * 
Povinné 

Následující důvody ohodnoť na stupnici od 1 až do 5 známkami jako ve škole, tzn. 1= 
rozhodující důvod, 5=nerelevantní/nepodstatný důvod 

 1 2 3 4 5 

Touha získat nové 
informace, 
zkušenosti, 
znalosti a 
dovednosti 

     

Touha navázat 
nové vztahy, 
kontakty 

     

Možnost 
seberealizace      

Smysluplné 
trávení volného 
času 

     

Touha pomáhat, 
být prospěšný      

Potřeba získat 
odbornou praxi, 
zvýšit kvalifikaci 
a hodnotu na 
pracovním trhu 
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Důvěra v 
organizaci      

Jiné      

      

 

2. Jaké jsou Tvé současné důvody pro to, být dobrovolníkem? * 
Povinné 

Ohodnoť na stupnici od 1 do 5 jako ve škole 
 1 2 3 4 5 

Touha získat nové 
informace, 
zkušenosti, 
znalosti a 
dovednosti 

     

Touha navázat 
nové vztahy, 
kontakty 

     

Možnost 
seberealizace      

Smysluplné 
trávení volného 
času 

     

Touha pomáhat, 
být prospěšný      

Potřeba získat 
odbornou praxi, 
zvýšit kvalifikaci 
a hodnotu na 
pracovním trhu 

     

Důvěra v 
organizaci      

Jiné      
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3. Jak hodnotíš poslání YMCA? * 
Povinné 

Ohodnoť na stupnici od 1 do 5: 1=naprosto se ztotožňuji s cíli/posláním, 5=vůbec se 
neztotožňuji 

 
 1 2 3 4 5  

       

 
4. Zúčastnil/a jsi se kurzu činného člena? * 

Povinné 
o Ano 

o Ne (přejdi k otázce: "Jak dlouho vykonáváš dobrovolnickou činnost s YMCA?") 
 

5. Jaká bylo/a Tvé/á očekávání od kurzu činného člena? 
Můžeš zaškrtnout vícero možností 

o Dozvědět se informace o organizaci 
o Ujasnit si, co vše mohu jako dobrovolník v organizaci vykonávat 

o Naučit se něco nového 
o Poznat nové lidi, navázat nové vztahy 

o Jiné 
 

6. Jaká byla míra naplněnosti tohoto/těchto očekávání v závěru kurzu? 
0=nerelevantní/nepodstatné, 1=naprosté splnění očekávání, 5=vůbec nesplnilo má 
očekávání 
 0 1 2 3 4 5 

Dozvědět se 
informace o 
organizaci 

      

Ujasnit si, co vše 
mohu jako 
dobrovolník v 
organizaci 
vykonávat 

      

Naučit se něco 
nového       
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Poznat nové lidi, 
navázat nové 
vztahy 

      

Jiné       
       

 
7. Změnil/a bys něco na kurzu činného člena? Jestliže ano, popiš co. 

 
8. Do jaké míry jsi v rámci dobrovolnické činnosti uplatnil/a poznatky získané na 
kurzu činného člena? 
Ohodnoť na stupnici od 1 do 5 jako ve škole: 1=uplatnil/a jsem vše, 5=neuplatnil/a jsem 
nic 
 1 2 3 4 5  

       

 
9. Do jaké míry jsi poznatky získané na kurzu činného člena uplatnil/a mimo 
dobrovolnickou činnost? 
 1 2 3 4 5  

       

 

10. Jak dlouho vykonáváš dobrovolnickou činnost s YMCA? * 
Povinné 

o méně než 1 rok 
o 1 rok - 3 roky 

o více než 3 roky 
 

11. Jaká je Tvá současná ekonomická aktivita? * 
Povinné 

o Student  
o Nezaměstnaný 

o Důchodce 
o Na mateřské dovolené 

o Svobodné povolání 
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12. Jaké je Tvé nejvyšší dosažené vzdělání? * 
Povinné 

o Základní 
o Vyučen/a 

o Středoškolské  
o Vyšší odborné 

o Vysokoškolské 
 

13. Jaké je Tvé pohlaví? * 
Povinné 

o Muž 
o Žena 
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PŘÍLOHA D 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY 

Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

 

Graf 1: Vyhodnocení pohlaví dobrovolníků 

 

 

Graf 2: Vyhodnocení nejvyššího dosaženého vzdělání dobrovolníků 
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Graf 3: Vyhodnocení ekonomické aktivity dobrovolníků 

 

 

Graf 4: Vyhodnocení délky dobrovolné činnosti pro organizaci 
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Graf 5: Vyhodnocení identifikace dobrovolníků s posláním organizace 

 

 

Graf 6: Vyhodnocení motivace k dobrovolné participaci před začátkem dobrovolné činnosti pro 

organizaci 



 105  

 

 

Graf 7: Vyhodnocení současné motivace k dobrovolné participaci 

 

 

Graf 8: Vyhodnocení účasti dobrovolníků na vzdělávacím programu přípravy k dobrovolné 

činnosti 
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Graf 9: Vyhodnocení pociťovaných vzdělávacích potřeb účastníků přípravného školení 

 

 

Graf 10: Vyhodnocení míry naplnění vzdělávacích potřeb v závěru školení 
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Graf 11: Vyhodnocení míry uplatněných poznatků ze školení v rámci dobrovolné činnosti 

 

 

Graf 11: Vyhodnocení míry uplatněných poznatků ze školení mimo dobrovolnou činnost 

 

 

 

 


