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ABSTRAKT 

 Ústředním tématem předložené bakalářské práce je fenomén dobrovolnictví 

s akcentem na jeden ze segmentů neformálního vzdělávání v neziskových organizacích, 

přípravu dobrovolníků na dobrovolnou činnost. Práce je rozdělena na dvě části. První část 

pracuje se základními pojmy s cílem zasadit fenomén dobrovolnictví do širší 

problematiky občanské společnosti. Druhá část práce se věnuje empirickému šetření, 

jehož cílem je přinést konkrétní poznatky o vzdělávacím programu přípravy 

dobrovolníků na vykonávání dobrovolné činnosti a o evaluaci tohoto programu ve dvou 

vybraných neziskových organizacích, konkrétně v INEX – sdružení dobrovolných aktivit 

a v YMCA v České republice. Šetření používá smíšenou výzkumnou strategii s akcentem 

na data z kvalitativní analýzy.  

KLÍČOVÁ SLOVA: občanská společnost, nezisková organizace, dobrovolnictví, 

dobrovolník, management dobrovolníků, pedagogická evaluace, celoživotní učení, 

neformální vzdělávání 

ABSTRACT 

 The central theme of this thesis is the phenomenon of volunteering with an accent 

to preparation of volunteers in two non-profit organizations, namely INEX-SDA and 

YMCA in Czech republic. The structure of the thesis is divided into two parts. First part 

follows the basic terms and aims to put the phenomenon of volunteering to the wider 

context of civic society. Second part is concentrated on empirical research which use 

mixed research strategy with an accent to the qualitative analyse. The aim of this research 

is to bring knowledge about educational program of volunteers` preparing to the 

voluntary activities and about evaluation of this program in named non-profit 

organizations.  

KEY WORDS: civic society, non-profit organizations, volunteering, volunteer, 

volunteers` management, pedagogy evaluation, lifelong learning, non-formal education 
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0 ÚVOD  

„Vztah mezi lidmi je morální, pokud se v nás probouzí pocit odpovědnosti za blaho a 

dobro ,druhého‘. Mravní odpovědnost nemá původ v obavě z trestu ani v kalkulaci 

počítající s osobním ziskem ... Naše odpovědnost je morální, pokud je absolutně 

nesobecká a ničím nepodmíněná. Za jiné lidi máme odpovědnost právě proto, že to 

jsou lidé, a tudíž v nás odpovědnost vyvolávají. Odpovědnost je morální, pokud ji 

chápeme jako svou a nikoho jiného ....“ (Bauman, 2004, s. 56–57) 

  

  Předmětem této bakalářské práce je jeden ze segmentů neformálního vzdělávání 

dobrovolníků v neziskových organizacích, a to příprava dobrovolníků na vykonávání 

dobrovolné činnosti. Práce je rozdělena do dvou částí, k jejichž propojení dochází 

zejména v závěrečné diskuzi. První část práce představuje základní pojmy s cílem 

zakotvit sledované téma jednak v širších souvislostech, jednak terminologicky, a na 

základě současného stavu poznání problematiky konstruovat teoretický podklad pro 

druhou část práce. Druhá část práce sleduje vzdělávací program přípravy dobrovolníků k 

dobrovolné činnosti ve dvou vybraných neziskových organizacích v ČR, respektive 

v INEX – sdružení dobrovolných aktivit a v YMCA v České republice. Cílem druhé části 

práce je na základě externích i interních zdrojů z těchto organizací a za pomoci 

empirického šetření analyzovat vzdělávací program přípravy dobrovolníků k vykonávání 

dobrovolných aktivit s důrazem na přístup jmenovaných organizací směrem k evaluaci 

tohoto programu. 

 Výchozím termínem první části práce je pojem občanská společnost, který celému 

sledovanému tématu dává kontextuální rámec. Po uvedení pojmu občanská společnost a 

s ním úzce souvisejících termínů občanství a aktivní občanství, se blíže zaměřím na 

termín nezisková organizace. Vedle vymezení pojmu nezisková organizace a neziskový 

sektor, v rámci kterého se úžeji soustředím na organizace nestátního neziskového sektoru, 

objasním konkrétní funkce, jež neziskové organizace ve společnosti plní. Podrobněji se 

pak věnuji fenoménu dobrovolnictví, který je středobodem celé bakalářské práce. Právě 

dobrovolná aktivita se považuje za základní stavební kámen fungujícího prostředí aktivní 

občanské společnosti, a je tak i pilířem neziskových organizací. V souvislosti 
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s dobrovolnictvím vysvětlím základní pojmy, uvedu typy dobrovolné činnosti a význam 

dobrovolnictví pro neziskové organizace, a tím i pro celou občanskou společnost. Dále 

uvedu základní motivace dobrovolníka pro vykonávání dobrovolné činnosti a ukáži 

jednotlivé prvky managementu dobrovolnictví s důrazem na přípravu dobrovolníků 

k dobrovolnictví, která je jedním z nejdůležitějších aspektů metodiky práce 

s dobrovolníky. V souvislosti s tím věnuji místo pedagogické evaluaci se zaměřením na 

detailnější popis jednoho z jejích předmětů, evaluaci vzdělávacího programu. Stejně tak 

jako zasadím téma dobrovolnictví do širších souvislostí, podobným způsobem budu 

postupovat i s pojmem neformální vzdělávání, které uvedu konceptem celoživotního 

učení.  

 Stěžejní metodou první části je práce s literárními zdroji kompilačního charakteru. 

Práce se opírá zpravidla o české publikace, odrážející zkoumanou problematiku v českém 

kontextu. Zásadními zdroji jsou dva české dokumenty, sledující dlouhodobý záměr 

Evropské Unie na poli vzdělávání. Jedná se o „Národní program rozvoje vzdělávání 

v České republice“ neboli Bílou knihu, vydanou v roce 2001, a především o aktuálnější 

„Strategii celoživotního učení“ z roku 2007. Dále se tato bakalářská práce opírá o 

publikace Jiřího Tošnera, přičemž nejvýznamnějším podkladem je jeho kniha 

„Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích“ (2002), zaměřující se na různé 

aspekty dobrovolnictví a na práci s dobrovolníky, kterou Tošner napsal spolu s Olgou 

Sozanskou. Velice podstatným zdrojem informací je také publikace Friče, Pospíšilové a 

kol. „Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století“ z roku 

2010, jež vznikla jako součást výzkumného projektu s cílem představit dobrovolnictví 

jako komplexní fenomén a součást české společnosti. Obsah posledních dvou publikací 

představuje velice plastický obraz sledované problematiky, a proto se stal zásadním 

podkladem pro mou práci. 

 Druhou částí práce je výzkumné šetření, zacílené na vzdělávací program přípravy 

dobrovolníků v neziskových organizacích v rámci jejich systému neformálního 

vzdělávání. Byly vybrány dvě nestátní neziskové organizace, INEX-SDA a YMCA v ČR, 

přičemž stěžejním kritériem výběru byl fungující program přípravy dobrovolníků. Po 

popisu základních aspektů výzkumu přecházím k portrétu obou uvedených organizací a 

k představení jejich systému neformálního vzdělávání, kdy se opírám o dostupné 
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informace o těchto neziskových organizacích, kdy jejich deskripce vychází ze studia jak 

externích tak interních dokumentů. Ukotvit vzdělávací program přípravy dobrovolníků do 

širších souvislostí, ze kterých příprava dobrovolníků vychází, považuji za důležité pro 

dosažení komplexnějšího obrazu celého výzkumného šetření. Následuje samotné 

empirické šetření realizované v těchto dvou organizacích za použití smíšeného 

výzkumného přístupu s preferencí kvalitativní analýzy. Ta vychází z výstupů 

z polostrukturovaných rozhovorů vždy se dvěma koordinátory z obou cílových 

neziskových organizací. Kvalitativní analýza realizovaná prostřednictvím dotazníkového 

šetření s dobrovolníky by měla doplnit pohled na výchozí nastavení každé z organizací, a 

také – a to především – směrem ke vzdělávacímu programu přípravy dobrovolníků a 

k evaluaci tohoto programu.  
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1 OBČANSKÁ SPOLEČNOST 

 Pro vytvoření teoretického rámce se ukazuje jako nezbytné vymezit pojem 

občanská společnost. Ačkoliv se jedná o termín, který má dlouhou tradici především ve 

filosoficko-politickém myšlení, je – a to i přes svou aktuálnost – termínem obsahově 

neustáleným. Nejen v důsledku významových a obsahových změn, respektive díky faktu, 

že se obsah a rozsah sfér občanské společnosti měnil a získával různé funkce v závislosti 

na celkovém vývoji společenského systému, ale také proto, že termín občanská 

společnost vychází z teoretických předpokladů převážně morálního a svobodného 

úsudku, existuje mnoho jeho interpretací a konceptů (Brokl, 2002, s. 14–23). V českém 

kontextu se používá spíše v souvislosti s teoretickými koncepcemi, zatímco pojmy třetí 

sektor či sektor neziskový, o kterých bude pojednáno níže a se kterými je často 

zaměňován, jsou díky snazšímu praktickému uchopení spojeny s empirickým zkoumáním 

(Petrusek, 2006, s. 229–230).  

 Přestože se pohledy na diskutovanou oblast liší, můžeme kupříkladu v pracích 

klasických teoretiků občanské společnosti Locka, Hegela a Tocquevilla nalézt jeden 

společný rys prostupující všechna tři pojetí. Na občanskou společnost tito autoři vždy 

nahlíží jako na prospěšnou, přinášející člověku především výhody (Vávra, 2003, s. 348–

364). Jsou to právě ideová a hodnotová hlediska myslitelů osvícenství, které vytyčují 

základní normativní rámec občanské společnosti. Představa občanské společnosti jako 

společenství svobodných, sobě rovných a rozumných občanů, participujících na veřejném 

životě svého společenství, se později stává základním kamenem všech demokratických 

zřízení. Občanská společnost se od konce 17. století v severozápadní Evropě formuje 

jako sebevědomá a autonomní sféra občanských práv a svobod a stává se tak „... jistou 

protiváhou státní moci a etabluje se jako partner i jako konkurent státu ...“ (Müller, 2010, 

s. 183) Třebaže je vymezení občanské společnosti coby protiváhy státu či veřejné moci 

z dnešního pohledu značně zjednodušující, můžeme občanskou společnost vnímat jako 

určitou pojistku, sloužící k potlačování tendence rozpínavosti politické moci či ji pojímat 

jako ochranný val, který zabraňuje rozpínání státní moci, jakkoliv by byla mocí 

demokratickou (Müller, 2002, s. 13–15). Objevují se však také kritické hlasy, podle nichž 

oslabování principů reprezentativní demokracie úzce souvisí právě se zdůrazňováním 
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konceptu občanské společnosti (Müller, 2003, s. 607). Vedle tohoto pohledu je zde také 

perspektiva označovaná za politický paradox občanské společnosti, která vidí moderní 

stát a trh jako instituce, které sice umožňují vznik občanské společnosti, nicméně ji stále 

více omezují a oslabují (Skovajsa, 2007, s. 31). Müller (2003, s. 607–608) bere v úvahu 

oba kritické pohledy a upozorňuje, že je chybou posuzovat vztah mezi státem a 

občanskou společností jako vzájemnou rivalitu a soutěživost. Třebaže mezi státem a 

občanskou společností existuje vztah vzájemné závislosti, jež by se v určitém smyslu dal 

označit jako vztah nepřímé úměrnosti – tedy čím více státu, tím méně občanské 

společnosti a naopak – na tento vztah by mělo být spíše nahlíženo, jak Müller (2003, s. 

608) dále poznamenává, spíše jako na vztah partnerský.  

 Souvislost mezi státem a občanskou společností nám pomůže osvětlit jednoduché 

schéma, které používá Marcela Bergerová, spoluzakladatelka katedry Občanský sektory 

FHS UK: 

 

 

 

Obr. 1: Bergerová, 2002, s. 92 

Klíčovými pojmy schématu jsou stát a občan. Prostor mezi nimi je prostor veřejný, 

zahrnující „věci veřejné“, tedy veškeré státní záležitosti, které nejsou stáním tajemstvím, 

a vše lidské, co není soukromou věcí jednotlivce. Jde o prostor živý, dynamický a 

mnohonázorový, proto je důležité, aby byl dostatečně „prostorný“, aby mezi státem a 

člověkem/občanem byla dostačující vzdálenost, kde veřejný prostor svým charakterem 

garantuje lidská a občanská práva. Poté je možné mluvit o společnosti, ve které existuje 

hustá síť vztahů všech aktivně i pasivně zúčastněných subjektů, jako o společnosti 

občanské (Bergerová, 2002, s. 93–97). Pod pokličkou občanské společnosti se schovává 

potenciál, který spočívá „... v dobrovolném rozhodnutí jedince vzít na sebe díl 

odpovědnosti, kterou na sebe brát nemusí, v převzetí odpovědnosti nejenom za život svůj, 

ale i za život obce, komunity, společnosti. Toto rozhodnutí  realizuje občan ve veřejném 

prostoru, kde se k uskutečnění svých záměrů sdružuje s dalšími jedinci. Své aktivity zde 
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zhodnocuje a vytváří jimi novou kvalitu veřejného prostoru.” (Bergerová, 2002, s. 92) 

V tomto vysvětlení se objevuje zajímavá paralela s myšlenkami filosofů existence, kteří 

zdůrazňují právě autenticitu bytí, aktivitní účast na “situaci bytí” (Heidegger), pozitivní 

angažovanost (Sartre), komunikaci s druhými (Jaspers), odpovědnost každého jedince 

nejenom za sebe, ale i za druhé. 

 Zaměříme-li se na nejdůležitější poslání zdravé občanské společnosti ve 

fungujícím demokratickém státě, jedná se především o nástroj zabezpečující 

demokratické prostředí a vytvářející prostor pro hledání, pojmenovávání a ověřování 

společenských hodnot, zájmů a priorit. Občanskou společnost můžeme také nazírat jako 

nástroj pro reprodukci symbolů, hodnot a norem, které jsou pojítkem společnosti. Vůči 

státu plní občanská společnost, jak bylo již zmíněno výše, funkci ochrannou tím, že je do 

jisté míry nezávislá na státní moci. Její nezávislost a autonomie pomáhají vytvářet 

společenské zdroje politické moci, prostřednictvím čehož občanská společnost 

legitimizuje stát a jeho vládu. Plní tak funkci legitimizační. Další neméně důležitou 

funkcí je funkce participační (Müller, 2003, s. 618–622). „Pro teoreticko-empirické 

spojení obou pojmů občanská společnost a občanská participace je klíčový fakt, že 

demokratický politický systém je postaven na možnosti občana přímou participací 

ovlivnit věci veřejné.“ (Rakušanová, Stašková, 2007, s. 29) Klíčovým prvkem občanské 

společnosti je právě aktivní občanská participace, skrze kterou se členové občanské 

společnosti stávají skutečnými občany. S funkcí participační je úzce spojena funkce 

integrační. Prostřednictvím participace na dění v občanské společnosti, a tedy i 

v důsledku nabytých zkušeností, si lidé uvědomují, že možnost ovlivňovat demokratickou 

společnost a efektivně na ní působit, je reálná pouze v rámci spolupráce s druhými. 

Zkušenost smysluplné společné činnosti podporuje pocit sounáležitosti k celé společnosti 

i k politickému systému (Müller, 2003, s. 612). Nicméně, aby občanská společnost plnila 

všechna svá poslání, respektive základní funkce, „... musí zde být jisté předpoklady ... 

Musí zde být vyzrálá občanská politická kultura, jež se vyznačuje především smyslem 

pro zájmovou a názorovou pluralitu, a s tím souvisejícími občanskými postoji autonomie, 

tolerance, odpovědnosti, nakloněnosti ke kompromisu či dohodě a v neposlední řadě úcty 

k zákonům, především k ústavě.” (Müller, 2002, s. 30) Jedná se tedy spíše o ideál, který – 

jakkoliv se zdá být nedosažitelný – by si nicméně každá občanská společnost měla 
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vytyčit za svůj cíl.  

 Shrneme-li výše uvedené, oblast občanské společnosti je pojmem živým, 

dynamickým, procházejícím neustálým vývojem. Obecně lze říci, že je občanská 

společnost jednou z forem společenské organizace, „... založená na oddělení politického 

řízení od ekonomického a společenského života“ (Gellner, 1997, s. 180), označující 

takový stav společnosti, „... v němž způsoby, kterými se lidé sdružují, jsou jimi přijímány 

a podporovány“ (Scruton, 1989, s. 82) V českém veřejném i odborném diskurzu občanská 

společnost znamená obvykle „... pozitivní sdružování občanů, které je nezávislé na státu, 

přispívá k rozvoji občanských hodnot a sociálního kapitálu a je vůči demokracii jako 

společenskému režimu v podstatě konstruktivní.“ (Vajdová, 2005, s. 22) Občanská 

společnost je oblastí mimo sféru státu, trhu i mimo oblast soukromého života, v rámci 

které se lidé dobrovolně sdružují, aby si díky této zkušenosti uvědomili skutečnou 

provázanost světa (Rakušanová, 2007, s. 30–36).  

1.1 OBČANSTVÍ A AKTIVNÍ OBČANSTVÍ 

 Základním aspektem občanství je členství ve společnosti, kdy je příslušností 

k této společnosti občanovi přiznán soubor práv a povinností (Rabušicová, Rabušic, 

2008, s. 7). „Občanství poskytuje novou sociální roli – pozitivní protipól k rolím 

partikulární povahy (spotřebitele, zákazníka, člena rodiny, soukromé osoby). Vztahy 

mezi občany jsou vztahy nejenom rovnoprávných, ale i rovných (...) Možnosti 

občanského jednání musí být otevřené pro všechny. Občanství zakládá nové 

(individualistické) zakotvení jedince ve společnosti a zásadně ovlivňuje i mimopolitickou 

sféru ...“ (Kopecký, 2004, s. 25) 

 Aktivní občanství je jako participace na veřejném životě, participace, pro kterou 

je charakteristický politický a ekonomický úspěch, pojímáno jako jeden z nutných 

předpokladů kvalitního sociálního, ekonomického a kulturního života (Pol, Hloušková, 

2008, 17–18). Téma aktivního občanství je také jedním z centrálních témat EU, která si 

klade za cíl „... vybudovat Evropu, v níž bude mít každý příležitost plně rozvíjet svůj 

potenciál tak, aby pociťoval, že může společnosti přispět a že do ní patří.“ (Evropská 

komise, 2001, s. 3) Skrze aktivní občanství lidé rozvíjejí schopnost vzít život do vlastních 
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rukou, schopnost  „... vytvářet a efektivně a inteligentně používat vědomosti na stále se 

měnícím základě.“ (Evropská komise, 2001, s. 6) Jakkoliv se v dokumentech EU dají 

nalézt různá a poměrně široká vymezení aktivního občanství, existuje společný prvek 

všech pojetí, a tím je právě participace (Pol, Hloušková, 2008, s. 9–10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16  

 

2 NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

  Občanské aktivity mají buď podobu neformální, častěji však více či méně 

institucionalizovanou, formální. Institucionální jádro občanské společnosti tvoří 

neekonomické svazky, stojící na dobrovolném základě, které nepatří do administrativního 

systému, ale buď se přímo podílejí na veřejné komunikaci nebo svým příkladem 

implicitně přispívají k veřejné diskusi díky programovému charakteru svých činností 

(Habermas, 2000, s. 46–48). Takovou neziskovou a institucionalizovanou formou, tedy 

jakousi podmnožinou občanské společnosti, jsou neziskové organizace. Neziskový sektor 

je pak souhrnným názvem pro množinu neziskových organizací (Rakušanová, 2007, s. 

30–32). 

2.1 NEZISKOVÝ SEKTOR 

 V České republice existují tři sektory, pilíře společnosti, označované někdy jako 

tři patra, ačkoliv jde o označení poněkud zavádějící, vezmeme-li v úvahu fakt, že žádný 

z těchto tří sektorů by ve fungujícím demokratickém státě neměl být v hierarchii výše 

nežli sektory ostatní. Ideálně by se naopak měly sektory na poli politickém, 

ekonomickém i na poli občanských svobod vzájemně doplňovat a vyvažovat (Rektořík a 

kol., 2010, s. 13–15). Prvním sektorem je soukromý ziskový čili komerční sektor, kam 

patří veškeré podniky a organizace, jejichž vlastníky jsou soukromé subjekty a jejichž 

činnost je cílena na zisk. Druhý a třetí sektor spadají do kategorie neziskovosti. „Cílovou 

funkcí neziskového sektoru není zisk ve finančním vyjádření, ale přímé dosažení užitku, 

který má zpravidla podobu veřejné služby.“ (Rektořík a kol., 2010, s. 14) Neziskové 

organizace fungující v rámci druhého – veřejného – neziskového sektoru, jsou řízeny a 

spravovány veřejnou správou, podléhají veřejné kontrole, rozhoduje se v nich veřejnou 

volbou a jsou financován z veřejných zdrojů (Tetřevová, 2003, s. 37). Cílovou funkci 

veřejných neziskových organizací je poskytování veřejných služeb a jejich existence 

spočívá v podílení se na výkonu veřejné správy na úrovni státu, regionu nebo obce 

(Rektořík a kol., 2010, s. 14). Do skupiny veřejných neziskových organizací spadají 

veškeré státem spravované a financované organizace. Určitým specifikem neziskového 

veřejného sektoru jsou rozpočtové a příspěvkové organizace, tj. vzdělávací instituce, 
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nemocnice, zařízení sociální péče ad. (např. Rektořík a kol., 2010, s. 23). Oproti tomu 

organizace třetího sektoru, tzv. nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), stojí mimo 

dosah veřejné správy a zachovávají si vůči státní správě autonomii. Dále je však také 

třeba připomenout, že skrze uzákonění principů, na kterých tyto organizace existují a 

realizují svá poslání, či intervencí do jejich financování, působí veřejná správa jako 

podstatný prvek okolí NNO (Rektořík a kol., 2010, s. 23). Co se týče označení třetího 

sektoru, je v České republice pravděpodobně nejvíce užívané pojmenování nestátní 

neziskový sektor, odkazující na fakt, že NNO fungující v rámci tohoto sektoru vznikají 

díky občanským aktivitám zpravidla financovaným ze soukromých zdrojů. Vedle toho se 

ale můžeme setkat s dalšími termíny, přičemž vždy záleží na kontextu, ve kterém se 

termín používá, a také na tom, která jeho vlastnost má být zdůrazněna (Tetřevová, 2003, 

s. 27–28). Běžné je pojmenování občanský sektor, kde se jmenovitě podtrhuje 

propojenost nestátního neziskového sektoru, resp. občanského sektoru, s občanskou 

společností. Dalším velmi užívaným termínem je sektor dobrovolnický, vyzdvihující 

prvek dobrovolného působení v NNO (Tetřevová, 2003, 45–46). Velkým dílem totiž 

k činnosti nestátních neziskových organizací přispívají právě dobrovolníci, pracující bez 

nároku na finanční odměnu. Souhrnně se dá říci, že: „NNO vytvářejí sítě a vztahy mezi 

lidmi navzájem a mezi institucemi, a tímto způsobem pomáhají budovat sociální kapitál 

...“ (Boris, Steuerle, 2006, s. 34) 

2.2 FUNKCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

 Aktivity neziskových organizací obecně jsou živnou půdou iniciace inovačního 

procesu v oblastech, jež jsou obyčejně občanům prospěšné. Prostřednictvím aktivní účasti 

občanů na řízení a správě neziskových organizací, kultivují neziskové organizace zároveň 

lidský potenciál a vychovávají a motivují pro veřejně prospěšné potřeby a cíle (Stejskal, 

2011, nestránkováno). Podíváme-li se blíže na jednotlivé funkce, jež nestátní organizace 

ve společnosti plní, musíme konstatovat nekonzistentnost klasifikací, pravděpodobně 

způsobenou absencí zastřešujícího teoretického rámce. Poměrně ucelený pohled na 

funkce NO v ČR podává závěrečná výzkumná zpráva „Neziskové organizace a jejich 

funkce v demokratické společnosti“ z roku 2009, sepsaná na základě výstupů z projektu 

„Nonprofit Organizations between Voice and Service: Comparing Old and New 
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Democracies“, opíraje se o trojúhelník struktury „welfare mixu“, který umisťuje NO do 

prostoru mezi trh, stát a rodinu/komunitu. Výzkumná zpráva předkládá konceptuální 

trojúhelník, identifikující funkce NO na základě tří subsystémů – subsystému ekonomiky, 

subsystému politiky a subsystému komunit – odkazujících na (nejvyšší) referenční rámce 

celé společnosti. Každému ze subsystémů odpovídá jedna ze tří skupin funkcí NO, 

kterými jsou: 

• Poskytování služeb/servisní funkce (např. poskytování služeb zákazníkům, 

zlepšování kvality života klientů, rozvíjení nabídky služeb/činností na základě 

potřeb a přání zájmových skupin, nabídka individuální pomoci cílovým skupinám, 

ap.). 

• Prosazování zájmů/advokační funkce (např. zvyšování sebevědomí občanů a 

motivování k aktivnímu jednání, upozorňování veřejnosti na určitá témata, 

formulace politických a ideologických postojů, usilování o změnu 

politického/ideologického prostředí, ovlivňování politických a legislativních 

rozhodnutí ve smyslu požadavků zájmových skupin). 

• Budování komunity (budování přátelských vztahů, propojování lidí se společnými 

zájmy, vytváření prostoru pro pravidelná setkávání členů organizace, rozvíjení 

solidarity mezi lidmi v obci, kraji, zemi, překonávání bariéry mezi rozdílnými 

skupinami, boj proti sociálnímu vyloučení, budování důvěry mezi lidmi 

pocházejícími z rozdílných prostředí ad.) (Pospíšil, Neumayer, Škarabelová, 

Malý, Meyer, Schneider, 2009, s. 9–24). 

 Každá organizace může plnit v relevantní míře jednu, dvě či všechny tři funkce a 

přispívat tím do jednoho, druhého či třetího subsytému společnosti. Autoři mimo jiné 

předesílají, že takto vymezený integrovaný rámec funkcí NO „...umožňuje a usnadňuje 

mezinárodní srovnání, neboť reference ke třem základním společenským systémům má 

univerzální platnost.“ (Pospíšil, Neumayer, Škarabelová, Malý, Meyer, Schneider, 2009, 

s. 13)  
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3 DOBROVOLNICTVÍ  

 Dobrovolnictví je integrální součástí vývoje lidské společnosti. Solidarita a 

svobodně zvolená činnost ve prospěch společnosti tvoří jeden ze základních stavebních 

kamenů fungujícího prostředí aktivní občanské společnosti. Zároveň se skrze 

dobrovolnickou aktivitu vytvářejí hodnoty, jež zvyšují celkový výkon neziskových 

organizací (Tošner, 2003, s. 5–6). Z těchto důvodů se na dobrovolnictví nahlíží jako na 

jednu z občanských ctností či jako na přirozený projev občanské zralosti (Tošner, 

Sozanská, 2002, s. 36).  

 Obecně platnou definici dobrovolnictví nenajdeme. Obdobně jako tomu bylo u 

pojmu občanská společnost, ani terminologie dobrovolnictví není doposud zcela 

ujasněna. Příčina těchto nesrovnalostí tkví v nesourodosti fenoménu dobrovolnictví, který 

zahrnuje široké spektrum aktivit, i v různých úhlech pohledu odborníků na dané téma. 

Přes nejednotnost definic lze nalézt – především v publikacích českých autorů (např. 

Tošner, Sozanská, 2002, s. 35–37; Frič, Pospíšilová, 2010, s. 9–11) – určité opakující se 

aspekty dobrovolnictví. Tyto prvky, kde panuje shoda, přehledně shrnuje Tošner (2013, 

nestránkováno) do tří zásad dobrovolnictví:  

1. Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti.  

2. Opravdovým dobrovolníkem se stává svobodný člověk, který se rozhodne 

někomu či něčemu pomoci. 

3. Dobrovolnictví přináší pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň přináší 

dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, nové zkušenosti a dovednosti, obohacení v 

mezilidských vztazích. 

 Dobrovolnictví tedy můžeme chápat jako vědomou svobodně zvolenou 

neplacenou činnost v jakékoliv oblasti společenského života, tzn. ve prospěch druhých, v 

komunitě, ve společnosti, ale i ve prospěch přírodního prostředí. V následujících 

odstavcích je nabídnut bližší pohled na jednotlivé aspekty dobrovolnictví. Dobrovolná 

činnost je takovou aktivitou, při které si uvědomujeme, že ji vykonáváme za účelem 

pomoci a/nebo podpory. Dalším prvkem dobrovolné činnosti je prvek svobody. Ten se 

ukazuje zejména v souvislosti s nedávnou historií ČR nejzajímavějším aspektem celé 
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definice. Díky negativnímu dědictví socialismu, kdy lidé byli nuceni účastnit se na 

„dobrovolných brigádách“ anebo museli „dobrovolně“ pracovat v různých ideologicky 

zaměřených organizacích, aby nebyli pronásledováni režimem, má z tohoto důvodu slovo 

„dobrovolný“ pejorativní nádech. Proto je třeba dobrovolnou činnost důsledně zasadit do 

rámce svobodného rozhodnutí. Neplacená činnost neznamená aktivity bez odměny nebo 

že by dobrovolníkovi neměly být uhrazeny náklady, spojené s výkonem jeho dobrovolné 

činnosti. Neplacená znamená neohodnocená finančně jako práce zaměstnance (Šormová, 

2006, s. 6–7). 

 Dobrovolník je jednoduše člověk, který se rozhodne věnovat část svého volného 

času a sil ve prospěch potřebné organizace nebo člověka, aniž by byl s příjemcem pomoci 

svázán přátelskými či jinými vazbami (Tošner, 2013, nestránkováno). Prostřednictvím 

dobrovolných činností lidé získávají pozitivní návyky, pocit smysluplnosti, nabývají nové 

zkušenosti a dovednosti a zároveň mohou zkušenosti předávat, navazují nové vztahy a 

získávají kontakty. Především mladým lidem umožňuje zapojení do dobrovolnických 

aktivit formovat a naplňovat hodnoty. Každý dobrovolník má jiné motivy pro vykonávání 

dobrovolné činnosti, každý od svého výkonu očekává jiné přínosy pro sebe sama. 

3.1 ZÁKLADNÍ POJMY A TYPY DOBROVOLNÉ ČINNOSTI 

 Pro vymezení pojmu dobrovolnictví mohou posloužit i další termíny 

bezprostředně se k dobrovolnictví vztahující. Vedle dobrovolnictví existuje pojem 

dobročinnost či filantropie. Tošner se Sozanskou (2002, s. 36) charakterizují 

dobročinnost jako občanskou ctnost, mající své kořeny v křesťanské morálce a v hlubší 

historii v morálce židovské, a následně dobročinnost dělí na dvě podmnožiny, kterými 

jsou dárcovství a právě dobrovolnictví. Dárcovství se týká peněžitých či nepeněžitých 

darů, jež jsou určeny buď přímo občanům anebo na veřejně prospěšné účely, a to 

prostřednictvím sbírek, nadací a nadačních fondů. Dobrovolnictví je termínem poněkud 

komplikovanějším. 

 Existuje několik kritérií, podle kterých můžeme dobrovolnou činnost rozdělit. 

Obecně bychom mohli rozlišit dva základní, nevyhraněné a do určité míry překrývající se 

typy dobrovolnictví odvolávající se na míru organizovanosti dobrovolné činnosti. První 
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typ, formální dobrovolnická participace je dobrovolná činnost institucionalizovaná, 

nejčastěji uskutečňovaná pro organizaci či jejím prostřednictvím, kdy mezi organizací a 

dobrovolníkem vzniká vztah založený na přátelské bázi. Druhým typem je neformální 

spontánní dobrovolná činnost, a to ve sféře mimo rodinu, pojímaná často jako přátelská, 

sousedská anebo občanská výpomoc, založená na reciprocitě ve smyslu „Dnes já tobě, 

zítra ty mě.“ Třebaže ji nelze opomíjet, jelikož je důležitým kontextem pro 

dobrovolnictví formální, nebývá předmětem výzkumů a postrádá tak konceptuální 

uchopení (např. Tošner, 2003, s. 5–6). Dosavadní výzkumy, které se na téma 

neformálního dobrovolnictví uskutečnily, ukazují, že tento typ neorganizované 

dobrovolné činnosti převažuje u lidí se základním vzděláním, zatímco formální 

dobrovolnictví je charakteristické pro lidi se vzděláním vyšším (Tošner, 2003, s. 5–6). 

 Dalšími pojmy, u kterých často dochází k záměně, jsou sousloví dobrovolnická 

činnost a dobrovolná činnost. První z nich se koncentruje na aktivity spojené s organizací 

dobrovolnictví jakožto specifického druhu lidské činnosti, kdežto za dobrovolnou činnost 

se považuje vlastní výkon dobrovolné pomoci. Obdobně tak i u spojení se slovem 

organizace může dojít k podobné záměně přídavných jmen. Dobrovolnická organizace je 

taková organizace, jejíž činnost se zaměřuje na organizaci dobrovolných aktivit. 

Dobrovolná organizace je pak taková organizace, která stojí na dobrovolné činnosti 

dobrovolníků (Tošner, Sozanská, 2002, s. 37).  

 Podle časového aspektu můžeme rozdělit dobrovolnictví krátkodobé a 

dlouhodobé. V případě krátkodobé dobrovolné participace jde především o jednorázové 

aktivity, např. kampaně, sbírky či benefiční akce. Nemusí se nicméně jednat o 

jednorázovou pomoc, jelikož dobrovolník může na těchto akcích, konajících se několikrát 

do roka, pomáhat – byť v krátkodobém časovém rozmezí – vícenásobně. V rámci 

dlouhodobé dobrovolné aktivity dobrovolník vykonává činnost dlouhodobě, pravidelně a 

opakovaně (Kosina, 2003, s. 14), a organizace zde obvykle kladou důraz na přípravu 

dobrovolníka. V souvislosti s dlouhodobou dobrovolnou pomocí v zahraničí hovoříme o 

dobrovolné službě, u které je kladen důraz na to, aby byla profesionálně organizovaná, a 

to hlavně z důvodu návratnosti nákladů, spojených s přípravou dobrovolníka a s jeho 

vysláním do zahraničí (Tošner, Sozanská, 2002, s. 40). 
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 Hovoříme-li o míře využití pomoci dobrovolníků v organizaci, máme na mysli 

nastavení role, kterou dobrovolnictví v organizaci hraje. Jestliže je na dobrovolnické 

činnosti závislý chod organizace, dobrovolníci jsou v takové organizaci rozhodující silou, 

podílející se na naplňování poslání organizace vedle malé skupinky profesionálů. 

Dobrovolnictví může být také součástí organizace, kdy dobrovolníci vykonávají činnost 

spolu s profesionálními zaměstnanci, významně přispívají ke snížení nákladů organizace, 

přesto jejich činnost není základem provozu organizace. Poslední skupinou, kde je míra 

využití pomoci dobrovolníků nejnižší, je tzv. doplňková činnost dobrovolníků, která byť 

pomáhá zkvalitňovat a zefektivňovat poskytované služby organizace, a usnadňuje její 

provoz, není pro vlastní chod organizace nepostradatelná (Tošner, Sozanská, 2002, s. 39). 

 Hledisko oblasti společenského života, v níž dobrovolníci svou činnost 

vykonávají, je velice obsáhlé a odráží šíři záběru dobrovolnické činnosti. Mezi oblasti 

zájmu dobrovolnické činnosti patří: ochrana životního prostředí, humanitární pomoc, 

ochrana lidských práv, sociální a zdravotnická oblast (tu charakterizuje profesionální 

přístup dobrovolníků a důkladná odborná příprava, neboť na vykonávané činnosti 

dobrovolníka obyčejně nezávisí pouze spokojenost klienta, nýbrž často i klientova kvalita 

života), dále kultura a v neposlední řadě oblast sportovní a vzdělávací činnosti (např. 

Šormová, 2006, s. 7–11). 

3.2 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ 

 Dobrovolnictví je významným prvkem především neziskového sektoru, často se 

však formální dobrovolníci také uplatňují kupříkladu ve zdravotnictví, v nemocnicích, 

kde jsou pro kvalitnější organizaci dobrovolnické práce zřizovány samostatné 

dobrovolnické programy. Obecně jsou dobrovolníci levnou pracovní silou (levnou ve 

smyslu toho, že ani dobrovolnická práce není zadarmo). Ovlivňují v nemalé míře poslání 

a činnost organizace, v níž působí, a svou přítomností podporují neustálý rozvoj 

organizace. Velkým přínosem pro organizaci je také fakt, že dobrovolník přichází zvenčí, 

a tudíž není zatížen postoji ani zkušenostmi vůči organizaci. Naopak svým často 

nekonvenčním přístupem, lišícím se vzděláním, hodnotami a životním stylem, vnáší 

dobrovolník do organizace „nový vítr“. Díky tomu, že se orientuje ve fungování 
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organizace, je obeznámen s náplní práce a organizace jej dobře zná, může být také 

ideálním uchazečem na placenou pozici v organizaci.  

 Dobrovolnou činností jsou vytvářeny hodnoty, které se stávají nefinančním darem 

dobrovolníka příjemci jeho pomoci. Dobrovolník věnuje především svůj čas, ale také 

energii, zkušenosti a dovednosti. Dobrovolná činnost přispívá k sociálnímu blahobytu a 

má významný vliv na kvalitu života jednotlivců, proto se v současnosti objevují snahy o 

kvantifikaci dobrovolné činnosti a provádí se výzkumy dobrovolnictví jak na 

mezinárodní úrovni, tak na úrovni státní i na úrovni jednotlivých organizací (Dostál, 

Vyskočil, 2013, 2–5).  

 Hledisko sociální hodnoty, kterou dobrovolná činnost vytváří, závisí na tom, zda 

se jedná o dobrovolnou činnost formální anebo neformální. V případě 

institucionalizovaného dobrovolnictví, tedy formální dobrovolné činnosti, lze sociální 

hodnotu rozdělit do tří skupin: 

• Hodnota dobrovolnictví pro komunitu. Dobrovolná činnost posiluje sociální 

solidaritu, sociální kapitál, zvyšuje kvalitu života společnosti a také slouží jako 

prostředek sociální integrace. 

• Hodnota pro organizaci. Každá nezisková organizace, která využívá činnosti 

dobrovolníků efektivně, zefektivňuje také svou vlastní činnost. 

• Hodnota pro dobrovolníka (International Federation... , 2011, s. 7–9). Přestože 

motivy k výkonu dobrovolné činnosti se u každého dobrovolníka různí, a jak 

upozorňují Tošner se Sozanskou (2002, s. 45–47), tyto motivy nemusejí být vždy 

prospěšné pro ostatní, obecně jsou za hodnotu pro dobrovolníka považovány 

pohnutky jako dobrý pocit z pomoci ostatním, rozvíjení schopností a dovedností, 

načerpání nových zkušeností.  
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3.3 MOTIVACE DOBROVOLNÍKA 

 Dobrovolník má pro vykonávání dobrovolné činnosti vždy nějaký důvod. Ačkoliv 

za svou participaci nezíská materiální odměnu, neznamená to, že si není vědom výhod, 

který mu dobrovolnická činnost přináší. Jednání dobrovolníka je totiž, stejně jako 

jakákoliv jiná cílevědomá lidská činnost, jednáním motivovaným. Znát motivace 

dobrovolníků je pro organizaci významné, a to především v případě, kdy dobrovolník 

s organizací spolupracuje dlouhodobě a organizace tak stojí o to si ho udržet. 

Nejpoužívanější dělení motivace k dobrovolnictví se opírá o výzkum, který proběhl v ČR 

v letech 1999–2000 pod názvem „Dárcovství a dobrovolnictví v ČR“. Na základě 

výstupů byly rozlišeny tři základní motivace. Ty se mohou překrývat, přesto obvykle 

existuje jedna motivace dominantní (Frič, 2001, s. 15–68). 

• Konvenční čili normativní motivace. Hlavními pohnutkami, vedoucími nositele 

tohoto druhu motivace k rozhodnutí stát se dobrovolníkem, jsou morální normy, 

sdílené v rámci rodiny a nejbližšího okolí, anebo obecná neformální pravidla 

chování, morální přikázání, platná ve společnosti. Tato motivace se ve výzkumu 

ukázala jako dominantní u 41 % dobrovolníků. Pro dobrovolníky s konvenční 

motivací je typické opírat se o principy křesťanské morálky, častěji se jedná o lidi 

věřící anebo starší šedesáti let. 

• Reciproční motivace, dominující u 37 % dobrovolníků, zpravidla mladých lidí do 

třiceti let, ateistů, orientuje svého nositele na hledání prvků, významných pro něj 

samotného. Dobrovolníci s reciproční motivací pojímají dobrovolnictví jako 

propojení dobra s vlastním prospěchem. Mezi motivy spadající do reciproční 

motivace patří touha získávat nové zkušenosti, znalosti a dovednosti, touha 

navázat nové vztahy anebo snaha uplatnit nabyté schopnosti. 

• Nerozvinutá motivace, projevující se u 23 % dobrovolníků, obvykle 

vysokoškoláků a osob střední a starší generace (46 až 60 let), je redukcí na soubor 

prvků jako jsou důvěra v organizaci, přesvědčení o smysluplnosti dobrovolnické 

činnosti v konkrétním případě, dobrý pocit z participace na šíření dobré myšlenky. 

Tyto prvky vytvářejí bazální prostor pro rozhodování dobrovolníků a jsou pro ně 

dostatečnými důvody vedoucími k rozhodnutí stát se dobrovolníkem (Frič, 2001, 
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s. 12–38). 

 Stejně jako tomu je ve všech ostatních lidských činnostech, ani motivy 

dobrovolníka nemusejí být vždy jednoznačně pozitivní. Některé mohou být dokonce 

nebezpečné, a to zejména pro klienta. Proto je důležité tyto záporné motivy nejen znát, 

ale také je umět včas rozpoznat, což není vždy tak úplně jednoduché, jelikož se obvykle 

skrývají za snahou pomoci. Opatrnost by měla organizace projevit u motivů jako jsou 

soucit vedoucí k degradaci klienta, služba pramenící z pocitu povinnosti, touha obětovat 

se, pocit vlastní důležitosti a nenahraditelnosti, nedostatek sebeúcty anebo panovačnost a 

touha ovládat druhé (Tošner, Sozanská, 2010, s. 45–47). 

3.4 MANAGEMENT DOBROVOLNÍKŮ 

 Dobrovolníci nejčastěji působí v nestátních neziskových organizacích. V praxi 

NNO se ukazuje, že dobrovolnické aktivity by měly být řízenými procesy. Ve své 

podstatě se organizace dobrovolnické činnosti tolik neliší od manažerské práce. Oproti 

zaměstnanci jsou u dobrovolníka rozdíly zejména v míře formálnosti, v  hledání jiných, 

nefinančních forem ocenění přínosu dobrovolníka pro organizaci, a v tom, že se více 

pracuje s jeho motivací (Tošner, Sozanská, 2002, s. 69–73). Aby bylo dosaženo vysoké 

kvality dobrovolných činností, měla by každá NNO postupovat v určitých jednotlivých 

krocích, které práce s dobrovolníky zahrnuje. Jedná se nejprve o ujasnění si role 

dobrovolníků v organizaci a o stanovení a předběžné naplánování jednotlivých 

dobrovolnických aktivit. Díky dobře zpracovanému dobrovolnickému programu může 

pak dojít nejen k zvýšení výkonnosti NNO, ale také ke zvýšení její profesionality. Dalším 

krokem je určení vhodného koordinátora dobrovolníků coby zásadní osoby managementu 

dobrovolníků (Tošner, Sozanská, 2002, s. 76–77). Koordinátor „... koordinuje 

dobrovolnictví v organizaci, od výběru dobrovolníků spojeného s propagací činnosti 

organizace, přes výcvik dobrovolníků včetně zpracování metodiky a vyhledávání 

vhodných činností pro dobrovolníky až k zařazování dobrovolníků do chodu organizace.“ 

(Tošner, Sozanská, 2002, s. 76) Způsob práce koordinátora se odráží nejen od jeho 

osobnosti, kompetencí a zkušeností, ale také především od nastavení samotné NNO. 

 Pokud jde o získávání dobrovolníků, mezi nejčastěji využívané formy patří jejich 
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získávání přes osobní kontakty, prostřednictvím středních a vysokých škol, médií anebo 

pomocí náborové akce. Často se také využívá letáků, plakátů, vývěsek či jiných 

propagačních materiálů organizace, jelikož se však jedná o poměrně neefektivní způsob 

získávání dobrovolníků, je důležité kombinovat ho s jinými formami. Příprava 

dobrovolníků závisí na tom, jakou konkrétní činnost budou dobrovolníci vykonávat 

(Tošner, Sozanská, 2002, s. 79). V praxi se nejčastěji uplatňují skupinová školení, která 

nejen umožňují přijetí a vyškolení více dobrovolníků naráz, nýbrž také otvírají možnost 

zpětné vazby celé školené skupiny. Kosina a kol. (2003, s. 34) upozorňují, že čas a 

energie investované do školení mají návratnost v podobě kvalitně odvedené 

dobrovolnické práce a – co je neméně důležité – v podobě dobrého pocitu budoucího 

dobrovolníka.  

 Z hlediska doby trvání se zpravidla setkáme s těmito typy školení:  

• krátkodobé informační 

• jednodenní intenzivní  

• víkendové anebo vícedenní (uplatňované v rámci náročnějších dobrovolnických 

projektech) (Kosina, 2003, s. 34).  

 Kosina (2003, s. 34) dále rozvrhují školení do základní osnovy: 

• historie a poslání organizace, 

• bezpečnost práce, 

• popis pracovních postupů, 

• odborná témata, 

• morální aspekt dobrovolnictví – kodex dobrovolníka. 

 Dalšími důležitými, i když často opomíjenými prvky metodiky práce 

s dobrovolníky jsou supervize a evaluace. První ze jmenovaných pojmů je supervize, 

která značí aktivní dohled, respektive dozor a zároveň pomoc, nad činností od 

zkušenějších (Palán, 2002, s. 206–207). Supervize dobrovolníků se týká především 

takových činností, kde existuje náročný vztah mezi dobrovolníkem a klientem. U činností 

jednodušších zastává obyčejně funkci supervizora koordinátor.  
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3.5 EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  

 Pojem evaluace, je třeba pro potřeby této bakalářské práce přiblížit, proto je mu 

zde vyčleněno zvláštní místo. Na úvod považuji za důležité vysvětlit význam pojmů 

evaluace a hodnocení, vztah mezi nimi a vymezit použití těchto termínů v této bakalářské 

práci. Obecně se jedná o synonymní výrazy, nicméně ve sférách komunikačního užití se 

objevují jemné rozdíly. Evaluace se používá ve vědeckých a odborných kruzích a 

vyjadřuje souhrnně veškeré hodnocení vzdělávacích jevů. Termín hodnocení je používán 

spíše v širším kontextu běžné školní praxe, především ve spojení s evaluací určitých 

subjektů vzdělávání (Průcha, 1996, s. 11). Sémanticky se však pojmy evaluace a 

hodnocení neliší, a proto se v tomto textu budou objevovat jako významová synonyma. 

 Ve vzdělávání se k evaluaci přistupuje jako k velice potřebnému prvku, 

umožňujícímu usuzovat o celkové efektivitě a/nebo hodnotě zkoumaných vzdělávacích 

jevů. Evaluaci můžeme definovat jako „... hodnocení kvality nebo úrovně jisté instituce 

nebo aktivity“ (Palán, 2002, s. 59) či systematické zkoumání hodnoty a/nebo kvality 

použitelnosti určitého objektu (Hendl, 2012, s. 389), přičemž jedná-li se o pedagogickou 

evaluaci, zkoumají se nejrůznější vzdělávací jevy, jež se mohou uskutečnit na různých 

úrovních vzdělávací praxe. Realizace evaluace může probíhat na úrovni jednotlivce, 

jednotlivého vzdělávacího programu, organizace, na úrovni vzdělávací soustavy anebo 

vzdělávacích soustav několika či mnoha zemí. Předmětem pedagogické evaluace mohou 

být například vzdělávací potřeby, vzdělávací programy, didaktické texty, učení a 

vyučování, edukační prostředí, vzdělávací výsledky, vzdělávací efekty, vzdělávací 

instituce, alternativní vzdělávání (Průcha, 1996, s. 23–25).  

 V případě empirické části mé bakalářské práce je konkrétním analyzovaným 

vzdělávacím jevem vzdělávací program přípravy dobrovolníků ve dvou NNO, a to 

v INEX-SDA a v YMCA v ČR. U těchto organizací nás bude zajímat tedy vzdělávací 

program přípravy dobrovolníků k dobrovolné činnosti a také způsob, jakým je ze strany 

každé z organizací tento program evaluován. Vzhledem k této skutečnosti bude 

v následujícím textu pozornost zaměřena právě na evaluaci vzdělávacího programu. 

 Evaluace vzdělávacího programu směřuje k vyhodnocování jednotlivého 

školení/kurzu a slouží jako podklad pro určení kvality programu tohoto školení/kurzu 
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(Průcha, 1996, s. 43). Cílem je změna k vyšší kvalitě a efektivitě programu. Její pomocí 

můžeme zlepšit plánování programu, a tím předejít negativním následkům anebo opravit 

nedostatky ve vzdělávací aktivitě, ale zároveň upevnit a ocenit dosavadní výsledky. Aby 

evaluace opravdu byla nástrojem zjišťování kvality programu, měla by probíhat 

v různých fázích jeho přípravy a realizace a měla by být zaměřena na různé prvky 

programu a měla by do ní být zapojena každá skupina osob (účastníci, lektoři, 

koordinátoři, sponzoři aj.), jež na projektu participovala (Kloosterman, Giebel, Senyuva, 

2014, s. 15–29).  

 Pedagogickou evaluaci je třeba vnímat jako kontinuální proces, který má několik 

fází, nicméně je také třeba říci, že je možné ji realizovat v jedné, ve více anebo ve všech 

fázích vzdělávací aktivity. Realizace ve všech krocích samozřejmě přinese komplexnější 

výsledky, na druhou stranu se prohlubuje časová, finanční náročnost evaluace a zvyšují 

se nároky na lidské zdroje a jejich využití (Dvořáková, nedatováno, nestránkováno). 

Evaluace může probíhat ještě před zahájením vzdělávacího projektu, kdy se vytyčují cíle, 

záměry a metodiky projektu, za účelem prověření těchto jednotlivých aspektů. Další 

důležitou složkou této fáze evaluace je předběžný profil účastníků, který se dotváří na 

začátku samotné realizace programu, kdy se evaluace koncentruje na vstupní znalosti, 

dovednosti či očekávání od programu. Evaluace v průběhu vzdělávací aktivity (někdy 

označovaná jako formativní) ověřuje vývoj projektu a realizuje se v jeho průběhu. V této 

fázi se klade důraz především na názory účastníků směrem k programu a k jeho 

jednotlivým částem. Příklad tzv. průběžné evaluace může být každodenní hodnocení na 

konci každého dne. Evaluace na konci vzdělávací aktivity obyčejně zjišťuje reakce 

zúčastněných na vzdělávací program a na výsledky jejich učení, což ověří, zda se dosáhlo 

stanovených cílů vzdělávací aktivity. Po ukončení vzdělávací aktivity se provádí 

závěrečná evaluace (jinak také finální či sumativní), kdy se s odstupem hodnotí celý 

projekt s ohledem na výstupy z předešlých fází evaluace, tedy splnění cílů, výsledky 

učení, dopad na organizaci i dopad v širším sociálním kontextu (Dvořáková, nedatováno, 

nestránkováno; Kloosterman, Giebel, Senyuva, 2014, s. 30–31). V rámci vyhodnocení 

celé vzdělávací aktivity se identifikují její slabá místa, vyvodí se závěry a navrhnou se 

případná zlepšení.  

 Vedle hlediska časového rozložení můžeme rozlišit také evaluaci osobní, 
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interpersonální a skupinovou. Typologie evaluace podle toho, kdo ji vykonává, nám 

poslouží k roztřízení základních metod evaluace. V rámci osobní evaluace jednotlivec, 

zapojený do edukačním procesu provádí vlastní posouzení celé aktivity, z čehož pak 

vyvozuje určité závěry. Příkladem metod osobní evaluace může být dotazník, který se 

rozdá obvykle na konci vzdělávacího programu, dopis sobě samému, považovaný za 

jednu z nejúčinnějších, ale také nejjednodušších metod evaluace či psaní deníku, kdy má 

účastník příležitost kontinuálně se zamýšlet nad procesem. Interpersonální evaluace 

slouží ke sdílení závěrů a/nebo hodnocení mezi účastníky, v němž není cílem dosáhnutí 

konsenzu, nýbrž konfrontace více úhlů pohledu a sdílení individuálních hodnocení. Mezi 

metody interpersonální evaluace se řadí rozhovory a skupinová diskuze. Skupina 

v neformálním vzdělávání představuje často významný zdroj výuky, proto se skupinové 

evaluace koncentrují především na takové prvky edukačního procesu, které je možné 

pozorovat a hodnotit z hlediska skupiny, ať už se ověřují pocity či názory skupiny na 

konkrétní fázi programu anebo se hodnotí celé setkání (atmosféra ve skupině, spolupráce 

mezi účastníky atp.). Způsoby skupinové evaluace jsou například přezkoumání očekávání 

účastníků, na základě kterého by mělo dojít buď k přizpůsobení zaměření programu podle 

aktuálních potřeb účastníků anebo k usměrnění jejich očekávání, ohlédnutí za programem 

za účelem reflexe zkušeností participantů, k němuž může docházet v libovolných ideálně 

však pravidelných intervalech, anebo vizuální skupinové metody, využívající potenciálu 

neverbální komunikace. Interaktivní skupinové metody představují mimo jiné 

alternativu časově poměrně náročných metod osobní a interpersonální evaluace 

(Kloosterman, Giebel, Senyuva, 2014, s. 32–74). 
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4 NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 Posledním z termínů, potřebných pro následné empirické šetření v druhé části této 

práce je neformální vzdělávání, jež vychází z koncepcí celoživotního učení. Z tohoto 

důvodu se na tomto místě nejprve stručně zaměřím na jmenovanou koncepci a následně 

definuji neformální vzdělávání, tak jak je pojímáno ve stěžejních dokumentech ČR, 

sledujících toto téma. Koncepce celoživotního učení (lifelong learning) navazuje na 

koncepci celoživotního vzdělávání (lifelong education), jejíž cíle byly formulovány 

mezinárodními organizacemi v 60. a zejména v 70. letech 20. století. Konkrétními 

dokumenty koncepce celoživotního vzdělávání, seřadíme-li je chronologicky, byly: 

dokument „Learning to be“ publikovaný komisí UNESCO pro rozvoj výchovy a 

vzdělávání v roce 1972, dále organizací OECD vydaný „Recurrent Education“ (1973), ve 

kterém je představen koncept cyklického vzdělávání, a v neposlední řadě dokument Rady 

Evropy z roku 1978 „Education Permanent“, kde se objevuje mimo jiné i návrh na 

permanentní vzdělávání, zdůrazňující význam podpory rovnosti vzdělávacích příležitostí. 

Obecně si koncepce celoživotního vzdělávání kladla především sociální a kulturní cíle 

v důsledku snahy o sociální a kulturní rozvoj společnosti prostřednictvím vzdělávání, 

které by bylo přístupné všem bez rozdílu a v průběhu celého života (MŠMT, 2007, s. 10). 

 Zásady celoživotního vzdělávání byly podporovány tvorbou sítě vzdělávacích 

institucí a jejich realizace (řízení, organizování, financování z veřejných zdrojů) byla 

opřena o významnou roli státu s akcentem na formální vzdělávací soustavy a na 

důležitost školských institucí (MŠMT, 2007, s. 4–5). Koncept celoživotního učení se 

objevuje a vystupuje jakožto jedno z centrálních témat nejprve organizace OECD od 

poloviny 90. let 20. století, o něco později i Evropské unie a jejích členských států, a to 

zejména proto, že je pojímán jako jeden z významných instrumentů, vedoucích 

k dosažení bazálních cílů těchto organizací, stavějících na inovativním potenciálu „učící 

se ekonomiky“ (ČSÚ, 2013, s. 2–3). Mezi stěžejní dokumenty koncepce celoživotního 

učení z této doby patří tzv. Bílá kniha Evropské komise, nesoucí oficiální název 

„Vyučování a učení: cesta k učící se společnosti“ z roku 1995 a v roce 1996 dva 

publikované dokumenty, tzv. Delorsova zpráva organizace UNESCO „Učení – 

dosažitelný základ“ a „Celoživotní učení pro všechny“ od OECD. Obecně se dá říci, že 
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koncepce celoživotního učení preferuje realističtější a spíše utilitaristické cíle nežli 

koncept celoživotního vzdělávání. Třebaže zásadní myšlenky zůstávají, 

s environmentálními, s ekonomickými a s politickými změnami se však mění společenské 

funkce těchto myšlenek. Těžiště se přesouvá k odbornému vzdělávání, k uplatnění 

v pracovním životě, klesá význam školských institucí, respektive státu, a naopak roste 

význam neformálního vzdělávání a informálního učení (MŠMT, 2007, s. 10–11). 

 Od konce 90. let roste v EU důraz na celoživotní učení v důsledku snahy stát se 

konkurenceschopnou a dynamickou ekonomikou světa skrze své občany, jež budou 

schopni čelit sociálním a hospodářským výzvám. Od zasedání Evropské rady v roce 2000 

v Lisabonu tak EU podniká strategické kroky v oblasti vzdělání a zaměstnanosti, které 

směřují k volnému pohybu mezi možnostmi učení, pracovními místy, regiony a zeměmi a 

k ústřední úloze studujících, s důrazem na rovné příležitosti, na kvalitu a na význam 

možností učení (Evropská komise, 2001, s. 2–3; MŠMT, s. 13). Základní vizí 

celoživotního učení je tedy poskytnout příležitosti ke vzdělání, respektive „... k získávání 

a k uznávání kvalifikací použitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových 

kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě“ 

(MŠMT, 2007, s. 52) všem skupinám populace a v průběhu celého života.  

 V dokumentech České republiky se dlouhodobý záměr EU odráží zejména ve 

dvou stěžejních dokumentech. Explicitně je česká vzdělávací politika o celoživotním 

učení vyjádřena v tzv. Bílé knize („Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice“, který byl přijat vládou ČR v únoru 2001), kde je jako hlavní strategická linie 

zmíněna realizace celoživotního učení pro všechny s cílem „... umožnit populaci v celé 

její šíři a v průběhu celého života stát se účastníkem vzdělávání, a kdykoliv to pocítí jako 

potřebné, s cílem připravit ji pro celoživotní učení.“ (MŠMT, 2001, s. 89) Zásadním 

programovým dokumentem pro oblast celoživotního učení v ČR v letech 2007–2015 je 

„Strategie celoživotního učení ČR“ (dále jen Strategie) z roku 2007. Ve Strategii pojímá 

celoživotní učení jako „zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání, jeho organizačního 

principu, kdy všechny možnosti učení – ať už v tradičních vzdělávacích institucích 

v rámci vzdělávacího systému i mimo ně – jsou chápány jako jediný propojený celek, 

který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který 

umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoliv během 
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života.“ (MŠMT, 2007, s. 8) Ideálně pojaté celoživotní učení je celoživotním procesem, 

vycházejícím ze zásady neustálé připravenosti člověka učit se. Strategie dává přednost 

termínu celoživotní učení před celoživotním vzděláváním, aby tak podtrhla význam 

učebních aktivit každého jedince, tedy takových aktivit, které nejsou organizovaného 

rázu (samostatné učení při práci, při pobytu v přírodě, na kulturních akcích apod.) 

(MŠMT, 2007, s. 9). Zásadní koncepční změny se ČR snaží dosáhnout prostřednictvím 

sedmi stanovených strategických směrů:  

1. Rovný přístup ke vzdělávacím příležitostem v průběhu celého života včetně 

rozšíření nabídky vzdělávání, její dostupnosti a rozmanitosti, a uznávání všech 

forem vzdělávání a učení; 

2. kutikulární reforma a podpora inovativní pedagogiky, rozvoj funkční gramotnosti 

a klíčových kompetencí; 

3. podpora sociálního partnerství; 

4. stimulace poptávky po vzdělávání u všech věkových kategorií a v průběhu celého 

života; 

5. podpora kvality nabídky vzdělávacích příležitostí; 

6. rozvoj informační a poradenské služby (MŠMT, 2007, s. 51–63). 

 Komplex změn potřebných pro rozvoj celoživotního učení se týká všech sektorů, 

organizačních forem vzdělávání i všech aktérů téměř všech věkových skupin, a přesahuje 

do světa mimo vzdělávání. Právě z těchto důvodů není implementace v praxi bez obtíží. 

Také podpora rozvoje celoživotního učení na politické úrovni EU nachází odezvu 

v implementaci u jednotlivých členských států s rozdíly v úspěšnosti. Přesto lze však 

pozorovat postupný vývoj (Rabušicová, Rabušic, 2008, s. 13) směrem k plnění cílů 

celoživotního učení a jeho stanovených strategických záměrů.  

 Koncept celoživotního učení jednak seskupuje obsáhlé pole aktivit učení, jednak 

představuje východisko komponovaného konceptuálního rámce, rozlišujícího tři 

kategorie vzdělávání: formální vzdělávání, neformální vzdělávání a informální učení 

(ČSÚ, 2013, s. 2–3). Formální vzdělávání je poskytováno formálními vzdělávacími 

institucemi, které mají legislativně vymezeny a přesně definovány své funkce, cíl, obsah, 
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prostředky a způsoby hodnocení. Představuje nejobecnější rovinu klasického vzdělávání, 

realizovanou zpravidla na školách, s cílem dosáhnout standartní formalizované 

osvědčení, jež opravňuje držitele postupovat do navazujících stupňů soustavy formálního 

vzdělávání (MŠMT, 2007, s. 9). Neformální vzdělávání zahrnuje ty organizované a 

strukturované vzdělávací programy, které nejsou součástí vzdělávání formálního. Je 

pojímané spíše jako analytický doplněk vzdělávání formálního nežli jeho protiklad a 

zaměřuje se na „... získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou 

respondentovi zlepšit jeho společenské a pracovní uplatnění.“ (MŠMT 2007, s. 9). Co se 

týče uspořádanosti a organizovanosti, mohou činnosti v rámci neformálního vzdělávání 

dosahovat srovnatelné míry jako ve vzdělávání formálním. Oproti formálnímu vzdělávání 

však mívají neformální aktivity poměrně kratší trvání a k předem stanovenému cíli 

směřují skrze určité kroky, tedy epizodicky. Jsou chápány jako nástroj k naplňování 

vzdělávacích potřeb ve všech sférách života (ČSÚ, 2013, s. 11). Informální učení je 

oproti formálnímu a neformálnímu vzdělávání procesem získávání vědomostí, osvojování 

dovedností a zkušeností, který je neorganizovaný, zpravidla nesystematický a 

institucionálně nekoordinovaný. Jedná se o aktivní, bezděčnou činnost, probíhající 

v rámci každodenních aktivit v práci, rodině, ve volném čase a směřující k osvojení 

nových poznatků. Do informálního učení spadá také sebevzdělávání (MŠMT, 2007, s. 9). 

 Neformální vzdělávání je tedy procesem se stanoveným záměrem. Jako sféra 

systematických a organizovaných vzdělávacích aktivit je poskytováno např. v zařízeních 

zaměstnavatelů, v soukromých vzdělávacích institucích, v NNO, ve školských zařízeních 

a dalších organizacích. Mezi neformálně vzdělávací aktivity patří např. organizované 

volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, 

rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a přednášky, přičemž podmínkou 

nezbytnou pro jejich realizaci, byť nevedou k získání žádného stupně vzdělání, je 

přítomnost odborného lektora, učitele anebo proškoleného vedoucího (MŠMT, 2007, s. 

8). Vzdělávací cíle neformálního vzdělávání jsou jednak celkové a jednak dílčí, aby byla 

zajištěna návaznost a postupná logika programu. Různorodost programu se odvíjí od 

využití technik a metod, odrážející možnosti skupiny, časové možnosti i dané podmínky 

prostředí.  
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5 EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ VE VYBRANÝCH ČESKÝCH 

 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH 

 Cílem výzkumného šetření realizovaného v druhé části bakalářské práce na 

pozadí dosavadního poznání problematiky první části práce je přinést faktické poznatky o 

vzdělávacím programu přípravy dobrovolníků k vykonávání dobrovolné činnosti a o 

evaluaci tohoto vzdělávacího programu ve dvou neziskových organizacích, v INEX – 

sdružení dobrovolných aktivit a v YMCA v České republice za využití smíšeného 

výzkumného přístupu s akcentem na kvalitativní analýzu. Pro potřebu kvalitativní části 

zkoumání je zvolena metoda polostrukturovaného rozhovoru, pro potřebu kvantitativní 

části zkoumání standardizovaný dotazník. Získané poznatky mohou být neziskovými 

organizacemi využity pro zkvalitnění a zefektivnění vzdělávacího programu přípravy 

dobrovolníků na dobrovolnou činnost.  

 Výzkumný problém byl definován s ohledem na výzkumné cíle. Konkrétní 

formulace zní: jaké jsou základní aspekty vzdělávacího programu přípravy 

dobrovolníků a jeho evaluace ve vybraných neziskových organizacích INEX-SDA a 

YMCA v České republice? 

Dílčí výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem jsou dobrovolníci neziskovou organizací připravováni 

k výkonu dobrovolné činnosti? 

2. Jakým způsobem přistupuje nezisková organizace k evaluaci vzdělávacího 

programu přípravy dobrovolníků? 

3. Je vzdělávací program přípravy dobrovolníků INEX-SDA/YMCA v ČR 

hodnocen dobrovolníky jako dostačující? 

 

 

 



 35  

 

5.1 METODY VÝZKUMU 

 Realizované výzkumné šetření využívá smíšenou strategii s akcentem na 

kvalitativní vědeckou metodu. Švaříček a Šeďová (2007, s. 17) podrobují definice 

kvalitativního výzkumu kritické analýze a na základě toho přicházejí s vlastní definicí, 

která se snaží zohlednit všechny podstatné charakteristiky kvalitativního výzkumu: 

„Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem 

získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu 

mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní 

výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé 

chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“ Kvalitativní analýza má přinést 

přesvědčivou evidenci o existenci daného jevu a dále o tom, jakým konkrétním způsobem 

je tento jev strukturován (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 17–18).  

 Za základní metodu sběru dat v rámci kvalitativního zkoumání byl zvolen 

polostrukturovaný rozhovor. Nejedná se o pouhý sběr dat, jelikož může mít i intervenční 

charakter (Hendl, 2008, s. 47). Polostrukturovaná forma rozhovoru bývá v kvalitativním 

zkoumání hojně využívána jakožto optimální způsob získávání dat, který kombinuje 

výhody a minimalizuje nevýhody dalších dvou forem rozhovoru (nestrukturovaného a 

strukturovaného) (Reichel, 2009, s. 110). „Cílem hloubkového a polostrukturovaného 

rozhovoru je získat detailní a komplexní informace o studovaném jevu...“ (Švaříček, 

Šeďová a kol., 2007, s. 13) V našem případě je tímto studovaným jevem vzdělávací 

program přípravy dobrovolníků na vykonávání dobrovolné činnosti ve dvou vybraných 

neziskových organizacích.  

 Zvoleným způsobem sběru dat v kvantitativní části šetření je standardizovaný 

dotazník. Z třinácti otázek se jedná o jednu otázku otevřenou a o dvanáct uzavřených 

otázek, z nichž u pěti měli respondenti vybrat jednu z nabízených možností, u jedné 

otázky mohli zaškrtnout více odpovědí, u zbylých šesti otázek hodnotili na stupnici od 1 

do 5 známkami jako ve škole. Způsob odpovědí na otázky v dotazníkovém šetření byl 

vždy explicitně vysvětlen pod otázkou v rámci samotných dotazníků (viz přílohy). Tři 

otázky sledují sociodemografické znaky a jsou do dotazníku zařazeny, aby vyhodnocení 

těchto otázek mohlo podrobněji ilustrovat základní charakteristiku zkoumaného souboru. 
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5.2 POSTUP PŘI ZÍSKÁVÁNÍ DAT  

 V průběhu měsíců prosince 2013 a ledna 2014 byly oslovovány jednotlivé 

neziskové organizace. Vybírány byly pouze ty, které mají dobrovolnickou základnu a 

alespoň několik let fungující systém vzdělávání dobrovolníků, zahrnující přípravu 

dobrovolníků na jejich dobrovolnou činnost. Z jedenácti oslovených neziskových 

organizací nakonec spolupráci přislíbily dvě, INEX-SDA a YMCA v ČR.  

 Za každou organizaci se na empirickém výzkumu podíleli dva pracovníci. Ti pro 

potřeby této práce poskytli interní dokumenty, týkající se organizace, pomáhali při vývoji 

a distribuci dotazníků a každý z nich se zúčastnil polostrukturovaného rozhovoru, jehož 

výstupy jsou stěžejní částí kvalitativního výzkumu. Rozhovory byly nahrávány na 

diktafon, přičemž průměrná délka jednoho rozhovoru byla přibližně jedna hodina. 

Místem konání obou rozhovorů se zaměstnanci Ymky byla zasedací místnost v budově 

YMCA v Praze, Na Poříčí. V případě INEX-SDA byl jeden rozhovor uskutečněn 

v kancelářských prostorách organizace ve Varšavské ulici v Praze a druhý v neformálních 

prostorách kavárny Blatouch v ulici Americká v Praze.  

 Dotazníkové šetření bylo připravováno tak, že každému ze čtyř koordinátorů byl 

zaslán návrh dotazníků s požadavkem na připomínkování dotazníku. Následně, díky 

doporučením koordinátorů, byly vytvořeny dvě finální verze dotazníku (pro každou 

organizaci jedna), podle toho, jaké znění otázek koordinátoři shledávali, vzhledem ke 

zkušenostem se svými dobrovolníky, za vhodné. Obě verze dotazníků byly 

prostřednictvím on-line formuláře, vytvořeného v aplikaci Dokumentů Google, poslány 

30. března 2014 do každé z organizací, aby se odtud dále distribuovaly dobrovolníkům. 

Výhodou aplikace Dokumentů Google je snadná administrace a fakt, že po finálním 

zadání dotazníků aplikace výsledky zpracuje do tabulky s volbami dotazovaných. 

Součástí dotazníků byly i písemné instrukce. Dotazníkové šetření bylo anonymní, na což 

vedle faktu, že odpovědi respondentů nebudou zneužity, upozorňoval úvodní text 

dotazníku. Originály rozhovorů jsou stejně jako originály dotazníků uložené v archivu 

autorky. 



 37  

 

5.3 SPECIFIKACE VÝZKUMNÉHO SOUBORU  

 Výzkumný soubor v kvalitativní části výzkumu tvořili celkem čtyři pracovníci ze 

dvou vybraných neziskových organizací, vždy dva pracovníci z každé organizace. 

Z INEX-SDA Ondřej Bradáč, koordinátor projektu Young Europeans for Global 

Development a Dobrovolnického klubu DoK, a Irena Pajerová, koordinátorka školení a 

vzdělávacích aktivit. Z YMCA v ČR Jaroslav „Vojta“ Hynek, sekretář pro vnitřní věci a 

lektor, a Andrea Gröschlová, sekretář pro programy a vzdělávání, metodička a 

koodinátorka. 

 Dobrovolníci, působící ve jmenovaných organizacích, byli druhou částí 

výzkumného vzorku. Dotazníky dobrovolníkům rozesílali koordinátoři. Přesné číslo 

distribuovaných dotazníků je v organizaci INEX-SDA nedohledatelné. Distribuce 

dotazníků zde probíhala prostřednictvím elektronického Newsletteru, který odebírá 

přibližně 400 lidí (nicméně někteří z nich jsou ze zahraničí), skrze facebookové stránky 

DoKu, který měl ke dni 1. dubna 289 členů. Vzhledem k nízké návratnosti dotazníků 

z organizace INEX-SDA po uplynutí doby šesti týdnů byla rozeslána další vlna 

dotazníků, a to cíleně 27 účastníkům realizovaných víkendových školení Do světa. 

V organizaci YMCA v ČR bylo dotazníků distribuováno celkem 145. Výsledný počet 

navrácených dotazníků v rámci kvantitativního šetření byl 86. Jednu podskupinu 

dotazovaných tvořilo 44 dobrovolníků z INEX-SDA, z nichž se přípravného školení Do 

světa zúčastnilo 12 respondentů (11 dobrovolníků a jeden lektor). Druhý podsoubor 

tvořilo 42 dobrovolníků z YMCA v ČR, z nichž na kurzu činného člena participovalo 16 

dotazovaných. 
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5.4 ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH 

 ÚDAJŮ 

 Jednotlivé záznamy z realizovaných rozhovorů jsem doslovně přespala do 

dokumentu Word. Posléze jsem hledala témata, která však měla pouze předběžnou 

formu. V této fázi výzkumu vznikl seznam témat, který „... pomáhá výzkumníkovi vidět 

témata v celku a stimuluje ho při hledání dalších témat.“ (Hendl, 2008, s. 247) Seznam 

témat byl následně podroben další analýze, tříděn a organizován. V závěru analýzy 

získaných dat z polostrukturovaných rozhovorů bylo nakonec finálně stanoveno 

dohromady sledovaných šest témat.  

 Dobrovolníci INEX-SDA a YMCA v ČR samostatně vyplnili dotazníky a data 

z jejich odpovědí byla zaznamenána do tabulky aplikace Dokumentů Google. Tato 

tabulka se stala podkladem pro analýzu dotazníkového šetření. Vyhodnocení jednotlivých 

otázek byla graficky upravená do tabulek a/nebo grafů, rozdělena na jednotlivá témata a 

následně okomentovaná autorkou práce. Šest otázek hodnotili dobrovolníci na stupnici od 

1 do 5 známkami jako ve škole, což v některých případech vedlo – vzhledem k malé 

obsazenosti krajních variant škály 4 a 5 v průběhu interpretace dotazníků – ke sloučení 

těchto variant pod variantu 4. Na tento fakt je vždy upozorněno poznámkou pod čarou u 

komentáře k příslušnému tématu.  

5.5 PORTRÉT VYBRANÝCH NEZISKOVÝCH 

 ORGANIZACÍ A PŘEDSTAVENÍ JEJICH SYSTÉMU 

 NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 V této kapitole představuji dvě nestátní neziskové organizace, INEX – sdružení 

dobrovolných aktivit a YMCA v České republice. Tyto dvě organizace byly vybrány pro 

mé šetření, ve kterém blíže sleduji jeden ze segmentů v organizacích realizovaného 

neformálního vzdělávání, konkrétně přípravu dobrovolníků na dobrovolnou činnost. 

Cílem kapitoly je ukázat povahu obou organizací, jejich činnosti a nastínit systém 

neformálního vzdělávání, který je v každé z organizací poměrně komplexní a hraje pro 

jejich fungování významnou roli. S informacemi z této kapitoly pracuji v rámci 
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následného šetření a používám je jako podklad pro toto šetření. 

5.5.1 INEX – SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH AKTIVIT 

ZÁKLADNÍ POPIS ORGANIZACE 

 INEX – sdružení dobrovolných aktivit (zkratka INEX-SDA) je nevládní 

nezisková organizace, která vzniká v roce 1991 a oblast svého působení zaměřuje na 

vzdělávání k aktivnímu občanství cestou mezinárodního dobrovolnictví a globálního 

rozvojového vzdělávání (INEX-SDA, 2009, nestránkováno). INEX-SDA pracuje 

recipročně, což znamená, že zprostředkovává dobrovolnické projekty do různých koutů 

světa pro české dobrovolníky a pro zahraniční zájemce zase organizuje podobné projekty 

v České republice. Činnost organizace je tedy bazálně postavená na tzv. dobrovolné 

službě, resp. dlouhodobé dobrovolnické pomoci dobrovolníků v zahraničí. Vedle 

mezinárodních projektů dobrovolné služby INEX-SDA organizuje také projekty 

střednědobé (trvající od 1 do 3 měsíců) a krátkodobé (tzv. workcampy, trvající obyčejně 

od dvou do tří týdnů), přičemž na projektech realizovaných na území ČR spolupracuje 

INEX-SDA s dalšími českými organizacemi (obcemi, neziskovými organizacemi atp.) 

(INEX-SDA, 2009, nestránkováno). Krom toho se v INEX-SDA zaměřují na realizaci 

rozvojově a mezikulturně vzdělávacích projektů a kampaní na podporu mezinárodního 

dobrovolnictví. Projekty i kampaně obvykle vznikají na základě iniciativ mladých lidí a 

jejich cílem je především zvýšení povědomí o globálních tématech a o možnostech 

aktivního občanství (INEX-SDA, nedatováno, nestránkováno). V neposlední řadě v rámci 

organizace funguje dobrovolnický klub DoK, jehož primárním cílem je poskytnout 

dobrovolníkům a mladým lidem prostor pro setkávání a vzdělávání a zároveň podporovat 

dobrovolnické iniciativy a projekty. Je místem setkávání, společného tvoření i realizování 

projektů, cílených na rozvoj aktivního občanství, trvale udržitelný rozvoj a společenskou 

zodpovědnost (INEX-SDA, 2009, nestránkováno). Všemi svými aktivitami se INEX-

SDA snaží podporovat rozvoj občanské společnosti a aktivního občanství nejen v ČR, ale 

i na mezinárodní úrovni, čímž se dostávám k základnímu vymezení dobrovolnictví, které 

INEX-SDA chápe jako:  

1. Příležitost k aktivnímu zapojení se do občanské společnosti, dobrovolnictví jako 
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cesta k toleranci, poznání a udržitelnému rozvoji. 

2. Podpora místních i mezinárodních iniciativ. 

3. Prostředek neformálního vzdělávání, v němž mají lidé možnost osvojit důležité 

vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které mohou využít v osobním, 

občanském i profesním životě (INEX-SDA, 2009, nestránkováno). 

 Charakteru činnosti INEX-SDA předpokládá, že dobrovolníci vykonávají pro 

organizaci spíše dlouhodobé dobrovolné aktivity. Do kategorie dlouhodobých aktivit 

patří výše zmiňovaná dobrovolná služba, u níž je podtrhávána obecná tendence klást 

velký důraz na přípravu dobrovolníků před výjezdem do zahraničí. Co se týče využití 

dobrovolníků v organizaci, tedy nastavení role, jíž dobrovolnictví v INEX-SDA hraje, 

mohu konstatovat, že dobrovolnictví hraje v organizaci významnou, neřku-li zásadní 

úlohu. Dobrovolníci jsou v INEX-SDA rozhodující silou, na níž je chod organizace 

víceméně závislý. Vzhledem k tomuto nastavení, ve kterém jsou dobrovolníci 

rozhodujícím prvkem fungování celé organizace, je na místě propracovaný a propojený 

systém neformálního vzdělávání, zaměřený zejména na přípravu dobrovolníků 

k vykonávání jednotlivých dobrovolných činností na různých pozicích.  

SYSTÉM NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V INEX-SDA 

Školení 

 INEX-SDA nabízí budoucím i stávajícím dobrovolníkům celkem čtyři typy 

školení, kterými jsou: školení nových dobrovolníků, přípravné školení dobrovolníků na 

dobrovolnou službu, školení pro vedoucí workcampů a školení školitelů. 

 Školení nových dobrovolníků je svou povahou spíše krátkodobým informačním 

setkáním pro ty, kteří se zajímají o dobrovolnictví, chtějí se dozvědět něco více o 

možnostech a fungování především výjezdu do zahraničí. Na setkání se účastník dozví 

informace o INEXu, seznámí se s historií mezinárodních dobrovolnických projektů i 

s praktickými informacemi směrem k projektům. Setkání, konající se v pražské kanceláři 

INEXu, vede koordinátor, který se zajímá mimo jiné o motivaci a očekávání budoucích 

dobrovolníků.  
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 Vícedenní školení dobrovolníků vyjíždějících na dobrovolnou službu se nazývá 

školení „Do světa“ a je povinné pro všechny dobrovolníky, kteří se rozhodli vycestovat 

do některé ze zemí Regionu 21. Přesto se však toto školení doporučuje i všem těm, kteří 

zvažují účast na jakémkoliv mezinárodním dobrovolnickém projektu a/nebo těm, kteří 

mají zájem o interkulturní vzdělávání a rozvojovou problematiku. Školení by mělo 

dobrovolníkovi přinést užitečné rady k přípravě na projekt i k samotnému průběhu 

projektu, a to prostřednictvím tréninku v oblasti interkulturní komunikace a 

dobrovolnické etiky, diskuze o roli mezinárodního dobrovolnictví v rozvojovém kontextu 

a nácviku řešení krizových situací. Dobrovolník má také v průběhu školení možnost 

potkat bývalé dobrovolníky a zjistit jejich cenné zkušenosti z projektů z různých zemí 

světa (INEX-SDA, nedatováno, s. 10–29). Toto školení, připravující dobrovolníky na 

vykonávání jejich dobrovolnické činnosti, je pak předmětem empirického šetření této 

bakalářské práce a bude ve výzkumné části práce analyzováno detailněji.  

 Intenzivní víkendové školení pro vedoucí workcampů v ČR nabízí INEX-SDA 

těm dobrovolníkům, kteří mají zájem o koordinování činnosti mezinárodní skupiny a 

splňují kritéria plnoletosti a komunikativní znalosti anglického jazyka. Program školení je 

založen na interaktivních hrách, simulacích a metodách zážitkové pedagogiky s cílem 

vybavit budoucí vedoucí workcampů takovým souborem praktických dovedností a 

informací, aby byli schopni zajistit fungování skupiny dobrovolníků jako týmu, řešit 

konflikty a problémy jak ve skupině dobrovolníků, tak vůči okolí, podporovat 

interkulturní učení a překonávání jazykových bariér, koordinovat a zajišťovat denní 

potřeby skupiny, organizovat práci a motivovat skupinu během práce, podporovat 

hostitele projektu při přípravě neformálních vzdělávacích aktivit atd. (INEX-SDA, 2009, 

nestránkováno).  

 Vedle školení vedoucích umožňuje INEX-SDA také zapojení se přímo do 

lektorského týmu školitelů, a to po absolvování školení školitelů. Školení školitelů 

probíhá interaktivní formou a jeho prostřednictvím si dobrovolník osvojí základy 

lektorských dovedností (metody, formy, přístupy, práce se skupinou, tvorba cílů, reflexe 
                                                

1 Mezinárodní zahraniční projekty dobrovolné služby byly rozděleny pro praktické potřeby organizace 

INEX-SDA do dvou regionů, od kterých se pak odvíjí typ předodjezdové přípravy. Region 1 zahrnuje 
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atp.), divadelní techniky, lektorské etiky a psychohygieny. Seznámí se s metodami 

zážitkové pedagogiky, kritického myšlení a neformálního vzdělávání. Zkvalitní 

komunikační schopnosti, prezentační dovednosti a práci s hlasem a tělem, naučí se 

principům zpětné vazby a leadershipu, a připraví si vlastní školící blok, který v rámci 

školení sám vede (INEX-SDA, 2009, nestránkováno). 

Setkání a semináře  

 Vedle školení INEX-SDA realizuje různá setkání, jejichž primárním cílem je 

stmelovat příznivce organizace, (ať už z řad zaměstnanců, minulých, současných či 

budoucích dobrovolníků) podporovat vizi INEX-SDA jakožto komunity a podnítit 

příznivce k dalším aktivitám v rámci občanské společnosti. Pro ty, kteří se vrátili ze 

zahraničí, anebo pro vedoucí workcampů, jsou pořádána každoroční setkání. 

„Dobrovolnický meeting“, určený pro dobrovolníky, kteří se vrátili z některého z 

projektů, se zaměřuje na evaluaci těchto projektů a zároveň prostřednictvím sdílení 

zážitků a zkušeností informuje dobrovolníky o dalších projektech a příležitostech a 

motivuje dobrovolníky k dalším dobrovolnickým aktivitám (INEX-SDA, 2009, 

nestránkováno). Na víkendové setkání vedoucích workcampů se reflektuje role 

vedoucího, respektive očekávání a naplnění očekávání, případné komplikace při vedení 

skupin, analyzují se některé aspekty workcampů jako skupinová dynamika či komunikace 

s hostitelskou organizací. Účastníci se také dozvědí o možnostech zapojení se do dalších 

vzdělávacích a dobrovolnických aktivit (INEX-SDA, 2009, nestránkováno). Co se týká 

seminářů, které jsou jednou ze vzdělávacích aktivit INEX-SDA, jejich témata souvisejí 

zpravidla buď s aktivním občanstvím či problematikou globálního rozvojového 

vzdělávání anebo se zaměřují na „měkké dovednosti“ a obyčejně jsou realizovány 

v dobrovolnickém klubu DoK (INEX-SDA, 2009, nestránkováno). 
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5.5.2 YMCA V ČESKÉ REPUBLICE 

ZÁKLADNÍ POPIS ORGANIZACE 

 Celosvětová organizace Křesťanské sdružení mladých lidí, jejíž 

nejfrekventovanější název YMCA2 je zároveň i zkratkou odkazující na své historické 

kořeny, si od počátku vzniku v roce 1844 klade za primární cíl podporu mladých lidí, 

hledajících orientaci v rychle se měnícím prostředí. Fakt, že se YMCA nekoncentrovala 

pouze na své členy, ji v tuto dobu odlišoval od všech ostatních církevních hnutí a možná i 

to bylo důvodem, proč se nová organizace poměrně rychle rozšiřovala. Dnes je YMCA 

nejen nejstarší, ale se svými 58 miliony členy ve 119 zemích i největší celosvětovou 

organizací mládeže (Gröschlová, 2011b, s. 4–8). Na území ČR působila YMCA již za 

Rakouska-Uherska, nicméně vznik YMCA v České republice je datován až k roku 1992. 

V současné době má YMCA v ČR 26 kolektivních členů působících v jedenácti krajích 

(Jihočeském, Jihomoravském, Královehradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, 

Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Praze, Středočeském a Ústeckém) (YMCA v 

ČR, 2013, nedatováno).  

 Ideovými a sjednocujícími pilíři YMCA jsou tři dokumenty, Pařížská báze (855), 

Kampalské principy (1973) a Challenge 21 (1998), tvořící bazální identitu YMCA. 

Poslední z elementárních ymkařských dokumentů, Challenge 21 z roku 1998, potvrzuje a 

rozvíjí oba dva dokumenty předchozí. Challenge 21 obsahuje doporučení členům YMCA, 

aby si sami určili vlastní priority podle konkrétní situace, otevřeli se výzvám a přijali za 

své následující cíle: 

1. Zvěstovat evangelium Ježíše Krista a usilovat o duchovní, duševní a tělesnou 

pohodu jednotlivců a celé společnosti; 

2. podporovat všechny, hlavně mladé lidi a ženy, k přijetí vzrůstající zodpovědnosti 

a přijetí vedení na všech úrovních, pracovat pro spravedlivou společnost; 

                                                

2 Celosvětově nejpoužívanější zkratkou pro Křesťanské sdružení mladých lidí se skrývá pod zkratkou 

YMCA, Young Men`s Christian Association. Třebaže vedle anglické zkratky existují i zkratky jiné, jsou 

pouze překladem do konkrétních jazyků a jejich význam zůstává stejný - například CVJM v Německu a 

Rakousku, CEVI ve Švýcarsku, KFUM v Dánsku, Norsku a Švédsku) (Gröschlová, 2011b, s. 4). 
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3. propagovat a obhajovat práva žen a dodržování práv dětí; 

4. pěstovat dialog a partnerství mezi lidmi různých vyznání a ideologií, poznávání 

kulturních identit lidí a propagace kulturní obnovy; 

5. zavázat se pracovat v solidaritě s chudými, vykořeněnými lidmi a utlačovanými 

rasovými, náboženskými a etnickými minoritami; 

6. usilovat o to být prostředníky a smiřovateli v konfliktních situacích a pracovat pro 

smysluplné zapojení a pokrok lidí pro své vlastní sebeurčení; 

7. chránit Boží stvoření proti všemu, co by ho ničilo a uchovávat a chránit zdroje 

Země pro příští generace (Gröschlová, 2011a, s. 8). 

 Ideový základ YMCA symbolizuje „ymkařský trojúhelník“, jehož jednotlivé 

strany zastupující tělo, duši a ducha, společně tvoří jednotu lidské bytosti. Trojúhelník má 

také další symboliku, kdy představuje práci Ymky jako jednotného a organického celku, 

v rámci kterého se realizují jednotlivé aktivity YMCA (Gröschlová, 2011b, s. 8–10). 

Ke třem stranám trojúhelníku, k duchu (témata především náboženského charakteru, ale i 

výchova k odpovědnosti za vlastní rozvoj a hledání smyslu života), k duši (rozvoj 

charakterových vlastností, rozvoj schopností a dovedností) a k tělu (fyzická aktivita, 

zdravý životní styl) přibývá také rozměr čtvrtý, kterým je svět (témata jako jsou 

demokracie a aktivní občanství, životní prostředí a příroda či starost o svět) (Gröschlová, 

2011a, 7–8).  

 Aktivity, prostřednictvím nichž YMCA realizuje své poslání, jsou zejména 

organizování aktivit pro děti a mládež, vytváření zájmových a diskuzních klubů včetně 

biblických hodin a kurzů, pořádaní táborů pro děti a mládež, pořádání sportovních, 

turistických, ekologických či kulturních akcí a slavností, organizování oddílů a klubů se 

skautským i jiným programem, usilování o obnovu, zlepšení a upevnění rodiny, 

organizování poradenské a informační služby pro mladé lidi, pomoc při řešení 

duchovních, pracovních, studijních, sociálních, zdravotních a jiných problémů, 

organizování humanitárních a charitativních akcí doma i v zahraničí, zřizování školních, 

humanitárních, informačních či jiných anebo jinak účelných zařízení obecně prospěšného 

a neziskového charakteru, realizace vzdělávacích pobytů, seminářů, setkávání, publikační 
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a přednášková činnost (YMCA v ČR, 2011, s. 1–9). 

 Ačkoliv plnění cílů, nastavených v ideových dokumentech, zajišťuje YMCA 

v ČR částečně placenými pracovníky, na jejich realizaci se většinově podílejí 

dobrovolníci. Dobrovolníci k chodu organizace přispívají významnou měrou, třebaže na 

jejich činnosti provoz organizace není postaven zcela. Obdobně jako u INEX-SDA se i 

v YMCA v ČR upřednostňuje dlouhodobá dobrovolná činnost a klade se značný důraz na 

přípravu dobrovolníků. Kvalitní příprava dobrovolníka na pozici má návratnost v podobě 

kvalitně odvedené práce dobrovolníka. V YMCA považuje za zásadní udržet si vysokou 

míru kvality přípravy dobrovolníka na vykonávání jeho dobrovolné činnosti, což 

v kombinaci se snahou neustále se přizpůsobovat aktuálním trendům, vytváří velký tlak 

na kvalitu a efektivitu vzdělávacích programů. Proto se v Ymce vynaložilo velké úsilí na 

takové nastavení, které tyto dva požadavky splní. 

SYSTÉM NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V YMCA 

Kurzy 

 Systém vzdělávání v YMCA v ČR je velice komplexní a na jeho aktualizaci se 

pracuje od roku 2009. Udává základní pravidla, která se týkají vybraných pozic 

v YMCA, popisuje práva a povinnosti, vstupní předpoklady a dovednosti pro vykovávání 

dané pozice a pravidla vzdělávání (Gröschlová, 2011b, s. 26). Obecně klade YMCA ve 

vzdělávání důraz na autonomii. V rámci kurzu vystupuje lektor spíše jako partner, 

facilitátor, a účastníci se v edukačním procesu učí víceméně samostatně. V kurzech se 

z tohoto důvodu využívají spíše aktivizující metody, mající za cíl okamžité využití nově 

nabytých znalostí a dovedností uchazečem. Důvěra v osobní odpovědnost uchazeče za 

vlastní učení je podle pojetí vzdělávání v YMCA předpokladem pro nabytí očekávaných 

dovedností. Prostřednictvím propracovaného systému vzdělávání YMCA dává přehledný 

a jasný rámec fungování svých aktivit a nabízí několik kurzů, které jsou pro činnost 

YMCA určující. Jedná se zejména o kurz činného člena, kurz člena výboru, kurz 

samostatného vedoucího a kurz hlavního vedoucího tábora. 

 YMCA rozlišuje dva druhy individuálního členství, a to především proto, aby 

neztrácela svou křesťanskou orientaci. Běžný člen YMCA je člověk, který chce 
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participovat na aktivitách Ymky a který respektuje a vysloveně neodmítá poslání a cíle 

YMCA, který dokonce může vítat její křesťanskou profilaci, nicméně není zde podmínka, 

aby byl sám křesťanem. Činní členové, kteří nesou odpovědnost za směřování YMCA a 

za hledání cest, jak její poslání přenášet do praktického života, jsou běžní členové starší 

16 let, kteří přijali za své poslání YMCA, sdružují se ve křesťanské službě YMCA, kteří 

se účastní práce v YMCA nejméně po dobu tří měsíců a kteří složí slib činného člena. 

Kromě toho, že se jedná o osoby bezúhonné, tolerantní a spolehlivé, se u nich 

předpokládá aktivní participace na programech a chodu Ymky a plní uvědomění si 

závaznosti a závažnosti činného členství. Vedle těchto vstupních předpokladů mají činní 

členové také svá práva a povinnosti z činného členství vyplývající. Na rozdíl od běžných 

členů mají činní členové především právo volit a být voleni do vedení (výborů) YMCA a 

účastnit se s hlasem poradním valného shromáždění YMCA v ČR. Tímto způsobem je 

v YMCA zachovávána zásada křesťanského vedení. K povinnostem činného člena patří 

respektovat vnitřní řád YMCA, nést odpovědnost za naplňování poslání YMCA a za 

hledání cest, jak toto poslání přenášet do praktického života, platit členské příspěvky, 

zachovávat dobré jméno YMCA a v neposlední řadě se účastnit kurzu činného člena 

(YMCA v ČR, 2013, s. 1–34). Jelikož kurz činného člena bude předmětem šetření 

empirické části bakalářské práce, zaměřím se na něj detailněji. Ostatních ymkařských 

kurzů se dotknu pouze okrajově.  

 Kurz činného člena je realizován v prezenční formě a jeho časová dotace je 25 

hodin a samostatné studium prostřednictvím e-learningu YMCA (moodle), obsahující 

studijní texty a ověřovací testy, které by měli účastníci důkladně prostudovat a vyplnit 

ještě před začátkem kurzu. Jednotlivými tématy, k nimž je přiřazena konkrétní časová 

dotace, popřípadě forma studia, jsou: 

• Seznámení – Jak a proč jsem členem YMCA, Moje YMCA (2 hodiny, 

prezenčně); 

• aktivity YMCA (2 hodiny, prezenčně); 

• stanovy a řády (samostudium na základě studijních textů); 

• dokumenty YMCA – základní ideové dokumenty, poslání YMCA (samostudium 
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na základě studijních textů a 2 hodiny, prezenčně); 

• naplňování poslání YMCA (5 hodin, prezenčně); 

• základy metodiky YMCA (samostudium na základě studijních textů a 3 hodiny, 

prezenčně); 

• sebepoznání a rozvoj osobnosti (8 hodin, prezenčně); 

• evaluace (3 hodiny, prezenčně) (YMCA v ČR, 2013, s. 3–4). 

Absolvent kurzu činného člena „... zná Stanovy YMCA v ČR a zná národní a 

mezinárodní strukturu YMCA, chápe rozhodovací procesy v YMCA v ČR ... zná 

základní ideové dokumenty YMCA a má základní povědomí o historii a okolnostech 

vzniku YMCA, zná systém hospodaření YMCA, zná poslání YMCA a přijal je za své, 

přemýšlí o souvislostech mezi ideovými dokumenty a současnou prací v YMCA, 

přemýšlí o hodnotách vyjadřovaných těmito dokumenty, ztotožňuje se s nimi a reflektuje 

své priority, formuje si vlastní postoje k poslání a směřování YMCA v současném světě, 

přijímá odpovědnost za naplňování poslání YMCA a přijímá odpovědnost za hledání 

cest, jak toto poslání přenášet do praktického života, ví, co znamená činné členství a co 

vyjadřuje slib činného člena, dokáže interpretovat základní myšlenky ideových 

dokumentů YCA a aplikovat je na konkrétní situace v činnosti YMCA, má základní 

přehled o aktivitách YMCA v ČR.“ (YMCA v ČR, 2013, s. 3). Pro ověření znalostí 

jednotlivých účastníků slouží závěrečný test. 

 Vedle činného člena ymkařskou pozicí člen výboru. Vstupní předpoklady člena 

výboru jsou dva – musí být činným členem a musí být do výboru zvolen. Co se týče práv, 

má člen výboru stejná práva jako činný člen, a výbor jako celek má pak právo podávat 

podněty orgánům YMCA v ČR, právo obdržet na svůj podnět odpověď a právo 

rozhodovat o dění v YMCA a o přijímání nových členů. Do povinností člena výboru 

spadá opět vedle povinností činného člena především pečovat o svůj rozvoj, také dle 

možností navštěvovat aktivity Ymky a její kolektivní členy, s jejichž činností a problémy 

by se měl člen výboru důkladně seznamovat a které by měl povzbuzovat v jejich práci. 

Mezi další povinnosti člena výboru jmenovitě patří: podílení se na plánování a vedení 

práce v YMCA, zasazování se o rozvoj programové práce YMCA, o dodržování hodnot, 
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priorit a směřování YMCA a v neposlední řadě přijímat právní odpovědnost za (místní) 

sdružení (YMCA v ČR, 2013, s. 5–6). 

 Vzdělávání probíhá prezenční formou. Kurz trvá dva dny a je rozložen do čtyř 

bloků. Prvním blokem, jehož časová dotace jsou tři hodiny, je zaměřen na principy řízení 

YMCA. Druhý tříhodinový blok se soustředí na poslání a činnost YMCA. Identitě 

sdružení a rozvoji identity je věnován třetí tříhodinový blok. Poslední blok je 

pětihodinový a koncentruje se na přípravu ve vedení lidí a organizace. Cílem kurzu člena 

výboru je především předávat zkušenosti v rámci kolektivních členů YMCA a připravit 

člena výboru na plnění svých závazků vůči organizaci (YMCA v ČR, 2013, s. 5–6). 

 Pro to, aby se člověk stal v YMCA samostatným vedoucím, musí být sice členem 

YMCA, nicméně není podmínkou, aby byl členem činným. Doporučení některého 

z kolektivních členů, ztotožnění se s posláním Ymky, aktivní podílení se na programech 

YMCA, bezúhonnost, tolerance a spolehlivost, jsou základními předpoklady pro pozici 

samostatného vedoucího, u které se také očekává růst kvalifikace. Kurz samostatného 

vedoucího pak odpovídá rozmanitosti aktivit v YMCA. Existuje tak kurz pro 

samostatného vedoucího se zaměřením na vzdělávací programy, se zaměřením na hudbu 

a tanec, na kreativní programy, na sportovní aktivity, na Ten Sing3, a kurz pro 

samostatného vedoucího se všeobecným zaměřením (rodinné aktivity, kluby, táborový 

vedoucí, sociální služby). Kurz je rozdělen do dvou modulů, před nimiž navíc vedoucí 

musí absolvovat e-learning. První modul je základní, je vedený prezenční formou 

v časové dotaci dvaceti hodin. Probíranými tématy jsou: dobrovolnictví, struktura, 

historie, hospodaření YMCA, práce místní YMCA a její koncept činnosti, cíle, metody a 

hodnocení práce s dětmi a mládeží, analýza potřeb sociální skupiny, organizace a 

zajištění her a dalších činností a vedení. Druhý modul kurzu pak připravuje vedoucího již 

na konkrétní specializaci. Ke všem výše uvedeným tématům dostane budoucí vedoucí 

studijní materiály. Další potřebné studijní texty se koncentrují na práci s dětmi a mládeží 

                                                

3 Ten Sing je mezinárodní program, jehož název je odvozený z anglického „Teenager`s singing, což volně 

přeloženo znamená „zpívání náctiletých“. Cílovou skupinou tohoto programu je tedy mládež, které je 

poskytován prostor pro sebevyjádření, a to nejen prostřednictvím zpěvu, nýbrž i tance, divadla či hry na 

hudební nástroje (Ten Sing, 2008, nestránkováno). 
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se speciálními potřebami, na provádění prevence, multikulturní výchovu, krizovou 

intervenci, na orientaci v právní úpravě činnosti dětí, mládeže a dospělých, na provádění 

environmentální výchovy, výchovy ke zdraví, poskytování první pomoci a na posuzování 

bezpečnostních a zdravotních rizik. Znalosti jsou ověřovány jednak testem a jednak 

praktickými činnostmi (YMCA v ČR, 2013, s. 7–9). 

 Mezi specifické pozice řízení organizace vedle kurzu pro sekretáře, který je však 

interní záležitostí YMCA, a proto mu na tomto místě nebudeme věnovat prostor, patří 

víkendové školení (v některých materiálech označované jako kurz) hlavního vedoucího 

táborů. Školení v prezenční podobě s rozsahem 28 vyučovacích hodin spadá pod 

akreditaci MŠMT a výstupem je certifikát, opravňující jeho držitele vykonávat funkci 

hlavního vedoucího tábora YMCA. U účastníka tohoto školení se předpokládají 

předchozí zkušenosti s organizováním aktivit pro děti a mládež, s jejich monitorováním, 

zkušenosti s komunikací jak ve skupině, tak s jednotlivci, především za účelem dosažení 

vymezených cílů, ale také zkušenosti s posuzováním a ovlivňováním rizik. Obecné cíle se 

opírají právě o tyto zkušenosti, které následně rozvíjejí a upevňují v jedenácti blocích, 

jejichž časová dotace je 22 hodin. Vedle toho je účastník povinen absolvovat 

šestihodinový e-learningový kurz (YMCA v ČR, 2013, s. 10–12). 

Semináře 

 Vedle výše uvedených kurzů připravuje YMCA vzdělávací semináře, 

prostřednictvím kterých chce dosáhnout kvalitnější práce zaměstnanců i dobrovolníků a 

tím přispět ke kvalitnějším službám pro své klienty. Jedná se například o celodenní 

semináře, zaměřující svůj obsah na fundraising (ať už firemní či drobný), či seminář „Být 

viděn“, jehož téma se soustředí na komunikaci s médii a veřejností s akcentem na 

vizuální podobu prezentace YMCA (plakáty, pozvánky, weby atd.) (YMCA v ČR, 2008, 

nestránkováno). 
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5.5.3 SHRNUTÍ 

 Ohlédneme-li se za funkcemi neziskových organizací, popsanými v podkapitole 

2.2, funkce zde byly vytyčené na základě konceptuálního trojúhelníku „welfare mixu“. 

Pomocí tohoto trojúhelníku, odkazujícího na tři základní subsystémy demokratické 

společnosti (ekonomický, politický a komunitní subsystém) autoři (Pospíšil, Neumayer, 

Škarabelová, Malý, Meyer, Schneider, 2009, s. 9–24) identifikovali, s odvoláním na 

univerzální platnost, tři funkce NO, servisní, advokační a funkci budování komunity, kdy 

každá z funkcí odpovídá jednomu ze subsystémů. Porovnáme-li jednotlivé funkce NO s 

údaji zjištěnými o rozebíraných neziskových organizací INEX-SDA a YMCA v ČR, 

zjistíme, že ačkoliv každá z organizací plní každou z funkcí v jiné míře, relevantně plní 

všechny tři funkce, a tím, jak se zdá, přispívá do všech tří subsytémů společnosti. 

Z dostupných údajů o INEX-SDA a o jednotlivých aktivitách této NO vyplývá, že 

naplňuje zejména funkci advokační, respektive prosazování zájmů, a to prostřednictvím 

většiny svých aktivit, zaměřených na motivování občanů k aktivnímu jednání, na 

upozorňování na téma globálního rozvojového vzdělávaní. Zároveň, ať už 

prostřednictvím realizace školení či setkávání anebo skrze mezinárodní projekty se 

INEX-SDA pokouší podporovat navazování přátelských vztahů a vytvářet prostor pro 

propojování lidí se společnými zájmy na regionální, státní i mezinárodní úrovni. Tato 

funkce budování komunity je typická také pro druhou zkoumanou neziskovou organizaci, 

YMCA v ČR, která se snaží od svých počátků překovávat bariéry mezi různými 

skupinami lidí, bojovat proti sociálnímu vyloučení a rozvíjet mezilidskou solidaritu. 

Podle všeho YMCA svou činností víceméně vyváženě naplňuje i další dvě funkce, 

servisní (zejména skrze své aktivity) a advokační (s ohledem k jejímu křesťanskému 

postoji i fungování organizace v průběhu historie).  

 Uvedené organizace mohou sloužit jako dobrý příklad řízených procesů 

dobrovolné činnosti. Obě organizace, byť každá svým způsobem, postupují v určitých 

krocích, jež by práce s dobrovolníky měla zahrnovat, aby se dosáhlo vysoké kvality 

dobrovolných činností. V každé z vybraných NNO je jasně stanovená role dobrovolníků i 

aktivit, které pro organizaci vykonávají. Rozdíl mezi organizacemi v tomto směru 

vnímám v nastavení dobrovolnického programu, především v míře flexibility 
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jednotlivých dobrovolnických pozic, které se mi jeví v organizaci INEX-SDA jako 

pružnější, kdežto u organizace YMCA v ČR přistupují k rozvrženým pozicím striktněji, 

což je pravděpodobně dáno určitou celkovou konzervativností organizace. Další 

z významných kroků při práci s dobrovolníky je jejich příprava, jež se odvíjí právě od 

stanovených činností dobrovolníků. Fungující program přípravy dobrovolníků 

k vykonávání jejich dobrovolné činnosti byl hlavním kritériem při výběru neziskových 

organizací pro potřeby mého šetření. Obě vybrané organizace uplatňují v praxi zejména 

skupinová školení, což má hned několik výhod. Jednak skupinové školení umožní 

připravit více dobrovolníků naráz, což se jeví jako značně efektivnější než školit každého 

dobrovolníka zvlášť, jednak takto pojatá školení otevírají možnosti práce se skupinovou 

dynamikou, kterou podle dostupných informací od obou organizací, zdá se, v průběhu 

svých školení využívá spíše organizace INEX-SDA, a dále umožňují zpětnou vazbu celé 

školené skupiny. Hodnotící sdělení od účastníků programu je zpravidla cenným zdrojem 

informací pro případná zlepšení a následné zkvalitňování programu. Výhodou přípravy 

dobrovolníků obecně je kvalitněji odvedená dobrovolnická práce i pozitivní motivace 

dobrovolníků. Co se týče délky trvání konkrétních vzdělávacích programů, zvolených pro 

potřeby mého šetření, INEX-SDA i YMCA v ČR využívají školení vícedenní, které je 

uplatňováno v případě náročnější dobrovolnické činnosti, která vyžaduje důkladnou 

přípravu dobrovolníků. Nyní, po stručném uvedení organizace INEX-SDA a organizace 

YMCA v ČR, přistupuji na základě znalostí obou organizací k samotnému šetření. 

5.6 ANALÝZA DAT Z POLOSTRUKTUROVANÝCH 

 ROZHOVORŮ  

 Technikou otevřeného kódování byla na základě výstupů z polostrukturovaných 

rozhovorů se dvěma pracovníky INEX – sdružení dobrovolných aktivit a s týmž počtem 

pracovníků organizace YMCA v ČR stanoveno šest společných témat. První téma se týká 

všech odpovědí, které souvisely s obecným nastavením organizací, jejich posláním, cíli a 

hodnotami. Druhé téma je specifické svým rozdělením na obecnou motivaci 

k dobrovolnictví a na konkrétní motivaci participovat na programu přípravy. Zvlášť jsem 

pak soustředila výroky směrem k přípravě dobrovolníků na vykonávání dobrovolné 
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činnosti. Informace pak byly rozděleny pro lepší orientaci do čtyř témata, jež se školení 

dotýkají. Nejprve se jedná o cíle přípravy dobrovolníků (téma číslo 3), pak o tvorbu a 

nastavení programu školení (téma číslo 4) a o realizaci a náplň programu školení (téma 

číslo 5). Největší důraz je kladen na téma číslo 6, soustředící veškeré dostupné informace 

směrem k evaluaci vzdělávacího programu z hlediska každé z NNO. 

 

Stanovená témata: 

Téma č. 1: Poslání a hodnoty organizace 

Téma č. 2: Motivace k dobrovolnictví, účasti na školení/kurzu 

Téma č. 3: Cíle přípravy dobrovolníků k výkonu dobrovolné činnosti 

Téma č. 4: Tvorba a nastavení vzdělávacího programu  

Téma č. 5: Realizace a náplň vzdělávacího programu  

Téma č. 6: Evaluace vzdělávacího programu 

 

Téma č. 1: Poslání a hodnoty organizace 

 Z odpovědí respondentů INEX-SDA vyplývá, že poslání organizace stojí na dvou 

pomyslných pilířích, které spolu neodmyslitelně souvisí. První pilíř se opírá o koncept 

aktivního občanství, k němuž se veškeré aktivity organizace vztahují. INEX-SDA se 

pokouší skrze svou činnost vytvářet prostor, který dobrovolníkům umožní aktivně se 

zapojit do veřejného života, aktivizovat jejich potenciál a rozvíjet jejich znalosti a 

dovednosti. Z rozhovorů vyplývající pojetí aktivního občana, jehož charakterizuje 

odpovědný přístup k okolnímu světu i k sobě samému, a který na životě společnosti 

participuje kontinuálně, je konvenční s tím, co vyčteme v odborné literatuře, která řeší 

téma aktivního občanství. Dobrovolnictví prezentované jako cyklus je tedy pomyslným 

druhým pilířem, na kterém poslání INEX-SDA stojí.  

 Oproti INEX-SDA má YMCA v ČR hlubokou vazbu na tradici. Důsledně 

odkazuje na svou historii, přesto však neztrácí na aktuálnosti. Svou životaschopnost 

potvrzuje především tím, že je podle tvrzení dotazovaných schopná přizpůsobovat se 
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neustále se měnícím podmínkám. Ačkoliv od počátku své existence staví YMCA na 

stejných hodnotách, vycházejících z ideových dokumentů, snaží se být prostorem pro 

nové nekonvenční nápady a neustále své programy aktualizovat, aby byly atraktivní pro 

nové generace (Vojta: „V organizaci je podpora všeho inovativního a nosného. To je ten 

duch ... To je to, co lidi motivuje v organizaci být a podílet se na tom.“). Zajímavé je 

pojetí YMCA jakožto společenství, prostřednictvím kterého vzdorují její členové 

informační době. Naopak se však také snaží neustále propojovat své hodnoty a cíle, 

z těchto hodnot vycházející, s novými trendy i s aktuálními potřebami klientů tak, aby 

byla organizací konkurenceschopnou a pro klienty přitažlivou (Andrea: „...musíme 

vnímat změny společnosti, jaké jsou nové trendy. Vnímám tam dva proudy. Na jedné 

straně jsou staré hodnoty YMCA, které jsou ale pořád aktuální a můžou i něco přispět, a 

na druhé straně stojí ty nové trendy, které jsme schopni flexibilně uchopit a použít. Nejde 

o to, abychom měli jednostranné cíle, ale naopak si hlídáme oba ty proudy.“).  

 

Téma č. 2: Motivace k dobrovolnictví, motivace k participaci na školení  

 Do tématu číslo 2 byla zahrnuta jak motivace k dobrovolnictví, tak motivace 

k participaci na školení/kurzu. Co se týče motivace k dobrovolnictví, u dobrovolníků 

INEX-SDA, kteří se přihlásí na zahraniční projekt, se a priori určitá motivace již 

předpokládá. Obvykle se jedná o touhu cestovat, naučit se jazyk, poznat jinou zemi, 

odlišnou kulturu, seznámit se s novými lidmi, navázat nové kontakty. Na druhé straně, 

jestliže chce dobrovolník vycestovat na projekt dobrovolné služby, musí absolvovat 

školení Do světa, a to i v případě, že na podobném zahraničním projektu již v minulosti 

participoval.  

 V souvislosti s motivací k dobrovolnictví se ukázalo, že se výpovědi respondentů 

obou organizací v tomto směru rozcházejí. U Ymky se za základní motiv považuje motiv 

osobního doporučení, který je podle výpovědí dotazovaných z Ymky poměrně specifický, 

podporuje vizi YMCA jakožto společenství a v organizaci je na něj kladen značný důraz. 

Ačkoliv oba respondenti z Ymky vnímají motiv osobního doporučení jako něco mezi NO 

neobvyklého, faktem zůstává, že získávání dobrovolníků přes osobní kontakty je 

nejčastější formou jejich získávání. Významnou motivací dobrovolníků YMCA v ČR je 
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z pohledu obou respondentů také důvěra, a to jak v organizaci obecně, tak v její tradici i v 

kvalitní fungování programů (Andrea: „U nás to funguje na bázi toho, že se dobrovolník 

dozvěděl od kamaráda, od rodinného příslušníka, že existuje nějaká aktivita. Přijde do té 

aktivity a po dobu vysokoškolského studia je v ní aktivní. Pak třeba ukončí školu, 

odstěhuje se, a vztahy se zpřetrhají. Pak zas, když má rodinu, začne se znovu angažovat. 

Jde hlavně o to, že si to zažil osobně, že to vnímal jako smysluplný, organizovaný 

program, a chce, aby si to vyzkoušely i jeho děti.“). Další důležitou motivaci zmiňuje 

Vojta, který ji s nadsázkou označuje za „obecně lidský sklon k páchání dobra“. Touha 

pomáhat druhým a být prospěšný úzce souvisí s principy křesťanské morálky, ze kterých 

YMCA vychází. Ostatně pro to, aby se člověk stal činným členem YMCA, je podmínkou, 

že musí být křesťanského vyznání. 

  Navzdory rozdílným motivacím k dobrovolnictví z hlediska zástupců obou NO, 

se při vyhodnocování dat objevila shodná motivace k účasti na školení/kurzu, a to účast 

z povinnosti školení/kurz absolvovat. Víkendové školení Do světa organizace INEX-

SDA se primárně zaměřuje na dobrovolníky, kteří vyjíždějí na dobrovolnou službu do 

zahraničí, a pro něž je školení povinné. Vedle již zmiňované potřeby školení absolvovat 

se objevily následující motivy: potřeba dozvědět se praktické informace o organizaci, o 

konkrétním projektu, o konkrétní zemi, touha navázat nové kontakty, naučit se něco 

nového. Jednotlivé motivace se prolínají a v časové perspektivě proměňují. Práce 

s motivací dobrovolníků, respektive s ujasněním si motivace a pojmenováním očekávání 

od dobrovolnického projektu, s akcentem na význam multiplikace zkušenosti z projektu 

po návratu, je pak jedním z cílů školení Do světa (Ondra: „Podstatné je motivovat 

budoucího dobrovolníka k tomu, aby po návratu předával zkušenost. Aby si něco odnesl a 

šířil to, aby se do oběhu dostalo co nejvíc informací o skutečném stavu věcí ...“). 

 Motivaci k participaci na ymkařském kurzu činného člena jsem rozdělila do tří 

skupin. Jednak se jedná o skupinu dobrovolníků, kteří na kurz jedou z nutnosti. Druhou 

skupinou jsou dobrovolníci, kteří chtějí participovat, aby věděli, jakým způsobem kurz 

probíhá (obvykle z řad členů výboru). V neposlední řadě dobrovolníci motivovaní 

neutrálně. Metoda výše uvedeného „osobního doporučení“ funguje i ve směru motivování 

budoucích účastníků kurzu (Andrea: Myslím, že největší váhu má osobní doporučení 

někoho, kdo tam byl.“). O kvalitě kurzu vypovídá i to, že účastníci s počátečními 
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pohnutkami laděnými neutrálně až negativně v průběhu kurzu obrátili do té míry, že po 

jeho skončení kurz osobně doporučovali dál (pro dva předchozí výroky svědčí výsledky 

hodnocení kurzu činného člena účastníky kurzu v roce 2013, uložené v archivu autorky). 

 

Téma č. 3: Cíle přípravy dobrovolníků k výkonu dobrovolné činnosti  

 Cíle školení Do světa se odvolávají na hodnoty a vize INEX-SDA. Konkrétněji 

dotazovaní vyzdvihují zejména přípravu dobrovolníků na novou zkušenost, tzn. na 

setkání s jinou, a v některých případech velice odlišnou, kulturou, a také na význam 

seznámení dobrovolníka s fenoménem kulturního šoku. Pro dobrovolníka by mělo být 

školení místem, kde se dozví podstatné informace o projektu, na který vyjíždí, i o zemi, 

ve které se projekt koná. Na základě těchto i dalších praktických informací zejména 

z oblasti zdraví, psychohygieny, bezpečnosti a z krizových situací, si účastníci mohou 

ujasnit své pravé motivace pro výjezd na projekt a pojmenovat svá očekávání od 

dobrovolnického pobytu. Po ukončení školení dobrovolníci rozumí a kriticky reflektují 

roli mezinárodního dobrovolnictví, a to i v rámci globálního rozvoje, chápou specifika 

mezikulturní komunikace a mají jasnou představu o etickém sdílení zážitků z projektu. 

 Kurz činného člena, oběma respondenty z organizace YMCA označovaný za 

interaktivní, se zaměřuje především na osobnost účastníků, snaží se jim předat 

„ymkařského ducha“. Stěžejní cíl kurzu je podle výpovědí jednak identifikace 

s organizací, s jejími hodnotami, posláním a tradicí, a současně motivace dobrovolníků 

(Vojta: „... snažíme se lidi stimulovat, nadchnout, motivovat k tomu, aby se otevřeli, aby 

chtěli něco měnit, měnit sebe sama, ale i přístup k práci, motivovat je, aby předávali a 

šířili atmosféru organizace.“). Kurz činného člena se pokouší mimo jiné kultivovat 

dobrovolníka a odbourávat překážky, které by eventuálně mohli dobrovolníkovi, 

budoucímu činnému členu, bránit v efektivním výkonu, s nímž v případě Ymky úzce 

souvisí i podpora organizace skrze získávání dalších dobrovolníků přes osobní kontakty. 

Z toho vyplývá další podstatný cíl kurzu, kterým je setkání, popřípadě navázání vztahů 

s ostatními účastníky. 

 Jakkoliv se cíle školení a kurzu vyplývající z charakteristického zaměření obou 

vzdělávacích programů od sebe v bázi značně odlišují, při hlubším zkoumání jsem našla 
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tři shody. Jmenovitě jsou jimi: předání potřebných znalostí, zkušeností a ukotvení 

motivace k vykonávání dobrovolné činnosti, snaha o co nejvýraznější zapojení 

dobrovolníka do chodu organizace v budoucnosti a do určité míry i aktivizace 

dobrovolníkova potenciálu. 

 

Téma č. 4: Tvorba a nastavení vzdělávacího programu  

 Jak nastavení tak tvorba vzdělávacího programu přípravy dobrovolníků se u obou 

organizací značně rozcházejí. Přípravné školení Do světa procházelo několikaletým 

vývojem a do letošního roku i mnohými změnami. Změny v koncepci školení reagují na 

měnící se potřeby a požadavky účastníků, ale souvisejí také s úpravami s faktem, že 

program dostal akreditaci, a bylo tak třeba splnit určitá kritéria. Program školení se 

vytváří v interním týmu INEX-SDA. Je rozdělen do hlavních bloků, přičemž obsah i cíle 

školení zůstávají neměnné, ale forma provedení bloků, respektive jednotlivých aktivit, se 

rok od roku liší s ohledem na tým školitelů, který program připravuje. Tým školitelů 

vybírá koordinátor školení z řad dobrovolníků INEX-SDA.  

 INEX-SDA pojímá školení Do světa jako příležitost pro dobrovolníky-školitele, 

kteří chtějí získat novou cennou zkušenost skrze tvorbu a následnou realizaci školení 

(Irena: „Máme komunitu zkušenějších ... A zároveň máme jednou za dva roky školení 

školitelů, jednak pro zájemce, ale také si cíleně typujeme z vedoucích projektů nebo 

z DoKu některé šikovné lidi, co by se chtěli rozvíjet a cíleně jim to školení nabídneme.“) 

Školitelé mají prostor pracovat s formou a metodami programového bloku. Veškeré 

nápady a jednotlivé kroky přípravy programu jsou konzultovány s vedoucím 

týmu, koordinátorem školení. Ve spolupráci s příslušnými školiteli se posléze již 

realizované školení, v závislosti na výstupech ze závěrečného hodnocení, upravuje a 

dolaďuje pro další ročník. 
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 Na počátku vzniku ymkařského kurzu činného člena stála především potřeba 

sjednotit přípravu činných členů z různých poboček. Dalším důvodem byla potřeba 

organizace reagovat na změny, které přinesl projekt Klíče pro život4, zaměřený na 

zkvalitnění systému neformálního a zájmového vzdělávání prostřednictvím standardizace 

organizací neformálního vzdělávání, a který dále stanovil minimální kompetenční profily 

pro jednotlivé pozice v neziskových organizacích (Andrea: „I na neziskovky přechází 

obecný trend hodnocení kvality a sebehodnocení. Řekla bych, že proto i YMCA cítila, že 

nějaký systém vzdělávání na různých úrovních podle pozic je potřeba.“) Všeobecně se 

pozice v organizaci, a vzdělávací program s nimi související, opírají právě o minimální 

kompetenční profily. Činný člen je nicméně jednou ze dvou pozic, která je výhradně 

ymkařská. Z tohoto důvodu se jak cíle, tak obsahová náplň vzdělávacího projektu od 

obecných principů odlišují (Andrea: „...vnímáme, že YMCA má svou vlastní filozofii, 

svůj vlastní pohled na vzdělávací proces, máme určité své hodnoty, které si neseme 

z historie ... Pozice A, což je činný člen, a B, což je člen výboru, vnímáme jako čistě 

ymkařské pozice, v těchto školeních školíme ymkařský obsah.“). 

 Ačkoliv kurz činného člena z materiálů Klíčů pro život nevychází přímo, právě 

proto, že se jedná o specifickou nestandartní pozici, přesto byly tyto materiály předlohou, 

podle které se při tvorbě metodiky kurzu postupovalo. Nejprve se konkretizovala pozice 

činného člena, jeho vstupní předpoklady a dovednosti, které by měl po skončení kurzu 

mít, a na základě toho se začal vytvářet obsah kurzu. Aby se vyzkoušelo, do jaké míry 

kurz splňuje stanovené cíle, a omezily se určité nedostatky, proběhl testovací nultý ročník 

kurzu, jehož účastníci byly vybírání z řad vedoucích pracovníků kolektivních členů a 

dlouhodobě spolupracujících dobrovolníků. Po skončení kurzu byl věnován široký 

prostor připomínkám účastníků směrem k různým aspektům kurzu, aby se kurz doladil, 

dopiloval. 

                                                

4 Národní projekt MŠMT a Národního institutu dětí a mládeže, realizovaný v letech 2009 až 2013. Klíče 

pro život byly zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání a jejich 

primárním cílem byl soustředěn na celoživotní vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží a zkvalitnění a 

zefektivnění systému, jenž podporoval trvalý a udržitelný rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání 

(MŠMT, 2012, nestránkováno).  
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 Pokud jde o délku vzdělávacího programu, úvodním záměrem bylo sestavit kurz 

činného člena po švýcarském vzoru stejného zaměření, jehož program je týdenní. 

Nicméně s ohledem na nedostatečný zájem dobrovolníků a z organizačních a časových 

důvodů se od tohoto – již rozběhnutého – plánu upustilo. Konečná časová dotace kurzu je 

25 hodin. Pravidla kurzu se odvolávají na požadavek, podle kterého dobrovolník, který se 

stane činným členem, musí nejpozději do dvou let kurz absolvovat. Možností je také 

absolvovat kurz ještě před začátkem činného členství v YMCA. Podle všeho druhou 

alternativu využívá polovina dobrovolníků. Oficiální platnost kurzu je od roku 2012. Před 

tímto datem proběhl nultý testovací kurz, o němž bylo pojednáno výše. Kurz se koná 

jednou do roka, realizované kurzy (vyjma nultého) byly tedy celkem tři a je otevřený pro 

maximální počet 18 účastníků, aby se mohli všichni vnímat, a i lektor, aby mohl na 

všechny reagovat. 

 

Téma č. 5: Realizace a náplň vzdělávacího programu 

 Školení Do světa organizace INEX-SDA je programem výrazně flexibilním. 

Realizace i náplň programu variuje rok od roku, jelikož po skončení každého školení 

dochází k závěrečnému vyhodnocení všech jeho aspektů a koncepce školení se pak 

v případě potřeby upravuje (Irena: Na konci sezóny, v rámci jejího uzavírání, 

diskutujeme, jak celé školení probíhalo a hledáme nějaké nápady na zlepšení. Tam se to 

dolaďuje, vylepšuje, vytváří.“). Navíc, v roce 2014 školení procházelo zásadními 

konceptuálními změnami. Především byl z důvodu větší efektivity původní víkendový 

program školení zredukován na den a půl a učební prostory statku v Kosteleckých 

Horkách byly vyměněny pro lepší dopravní spojení za školící prostory organizace v Praze 

a Brně (Irena: „Dobrovolníkům se usnadní dostupnost a také se celé školení urychlí, 

vzhledem k tomu, že se program zkracoval.“). Z odpovědí dotazovaných také vyplývá, že 

se náplň a realizace programu školení mění na základě vyhodnocení reflexí z minulých 

let (Ondra: „Snažíme se odpovídat poptávce dobrovolníků, reagovat na potřebu a na 

objednávku ...), nýbrž že je také hodně tvárný a přizpůsobuje se aktuální a reálné potřebě 

účastníků i v samotném průběhu (Ondra: „Nedržíme se stálého plánu, flexibilně 

upravujeme za pochodu.“)  
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 Na začátku programu si účastníci v rámci aktivity „Očekávání a obavy“ definují, 

co konkrétního od školení čekají. Výstupy poté školitelé zakomponují do jednotlivých 

bloků programu (Irena: „Obecně se snažíme naplnit právě očekávání účastníků.“) 

Program se přetváří i v jeho samotném průběhu, pracuje se se skupinovou dynamikou, 

školitelé i koordinátor rozkrývají momentální potřeby účastníků, podle kterých upravují 

také časové rozložení programu (Irena: „... aktivity upravujeme v průběhu školení, ladíme 

podle skupiny přímo na místě.“). Školení je zpravidla realizováno skupinkou čtyř až šesti 

školitelů. Nad nimi stojí koordinátor školení, zaměstnanec INEX-SDA, který vedle 

výběru a vedení týmu školitelů zajišťuje školení po organizační a logistické stránce. 

Vedle školitelů a koordinátora fungují na programu také externisté, lidé, kteří pomáhají 

se školením, ale nevedou žádný z bloků programu a zapojují se zejména v rámci volného 

času, kdy pomáhají „nenápadnou metodou zjišťování“ (Irena) odhalit osobní naladění 

dobrovolníků. Počet účastníků variuje rok od roku podle počtu zájemců, obyčejně se 

jedná o rozmezí mezi deseti až dvaceti dobrovolníky (kupř. na školení Do světa 2013 jich 

participovalo 13, školení Do světa 2014 se zúčastnilo 20 dobrovolníků). Samotný 

program je tvořen několika bloky, mezi něž patří skupina bloků, které jsem pracovně 

označila jako procesuální. Konkrétně se jedná o blok zaměřující se na seznámení 

účastníků, respektive multikulturní hostina, blok soustředící se na očekávání a obavy 

účastníků, blok sloužící k ujasnění osobní motivace a na konec programu zařazený 

evaluační blok, ve kterém probíhá závěrečné hodnocení školení a kterému se detailněji 

věnuje následující téma, zabývající se evaluací vzdělávacího programu.  

 Dále program doplňují dva bloky, koncentrující se interkulturní komunikaci, 

dobrovolnickou etiku a rozvojovou problematiku. První z nich, blok, věnující se 

interkulturní učení a globální rozvojové vzdělávání, se mimo zaměřuje na rozbor a 

diskuzi na téma kulturní šok. Druhý blok nesoucí název Code of Conduct pak nastiňuje 

účastníkům způsob jakým pracovat s fotografiemi. Část, věnovanou praktickým 

informacím, se zaměstnanci INEX-SDA rozhodli připravit do formy e-learningového 

kurzu. Účastníci mají tak možnost se seznámit se základními informacemi ještě před 

školením a v průběhu školení je tak možné s těmito předem nabitými informacemi 

pracovat efektivněji. Praktické informace se sdílejí i v rámci úvodní seznamovací 

multikulturní hostiny, při řešení problémových situací na projektu, ale i v průběhu celého 
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programu. Oba respondenti vyzdvihují důležitost právě onoho „sdíleného prostoru“, kde 

se účastníci mezi sebou seznamují a kde si vzájemně vyměňují zkušenosti, informace a 

poznatky. Sdílení mezi účastníky neprobíhá pouze v rámci jednotlivých bloků, nýbrž i 

v rámci volného času v průběhu celého programu. 

 Kurz činného člena je ve své finální verzi realizován v prezenční formě a jeho 

časová dotace je 25 hodin plus samostatné studium prostřednictvím e-learningu YMCA 

(moodle), jenž obsahuje studijní texty a ověřovací testy, které by měli účastníci důkladně 

prostudovat a vyplnit ještě před začátkem kurzu. Redukce původně zamýšleného 

týdenního programu na víkend, ačkoliv více vyhovuje dobrovolníkům, se z hlediska 

dotazovaných ukazuje právě z časového hlediska jako značně limitující. Obsahovou 

náplň kurzu vytvářela pracovní skupina odborníků z řad dobrovolníků, kterou 

moderovala Andrea jakožto sekretář pro programy a vzdělávání, metodička a 

koodinátorka. Program kurzu pro lepší orientaci rozděluji do tří zásadních bloků, 

stěžejních pilířů programu, plus hodnocení v závěru. Prvním pilířem je sebepoznání a 

osobnostní rozvoj, ústící do rozvoje duchovního (Vojta: „Duchovní rozvoj osobnosti, je 

část kdy má člověk možnost si uvědomit, kde se momentálně nachází. Najít sebe sama a 

uvědomit si, že každý je jinde a že ačkoliv to znamená určité úskalí, že to má zároveň 

obrovský potenciál.). Další dvě podstatné části kurzu mají ryze ymkařský obsah. V pořadí 

druhým pilířem je blok, sloužící k identifikaci dobrovolníka s organizací, respektive 

k seznámení jednotlivých účastníků, k pochopení pestrosti kolektivních členů, 

k prohloubení vazeb a k získání kontaktů. Tuto část považují oba respondenti za velmi 

podstatnou, a to vzhledem k důrazu, který se v YMCA klade právě na osobní kontakty. 

Třetím pilířem jsou bloky, zaměřující se na historii YMCA, její poslání a hodnoty. Je to 

část sloužící k předání informací a k prohloubení motivace (Vojta: „My se snažíme, když 

se člověk rozhodne vstoupit do Ymky, aby si plně uvědomoval nejen, co se po něm chce, 

ale co ho může motivovat k tomu, tím činným členem být.“). Ačkoliv časová dotace a 

obsah jednotlivých bloků kurzu zůstávají více či méně neměnné, rozvržení programu 

fixní není. Změny v programu se pak odrážejí na výsledné kvalitě edukačního procesu 

(Andrea: „Důležité je také, jak jdou ty jednotlivé části za sebou. Například informační 

části je dobré mít na začátku, dokud jsou účastníci ještě odpočatí, plní energie a v 

očekávání toho co přijde, takže hodně vstřebávají.“). 
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 Naprostá shoda mezi všemi čtyřmi respondenty panuje ve věci náročnosti 

programu a jeho intenzity s tlakem na časové rozvržení programu („aby se vše stihlo“). 

Dobrovolníci obou organizací se před školením/kurzem připravují samostudiem 

zakončeným e-learningovou formu ověření jejich nabytých znalostí. Tento fakt 

dotazovaní kvitují s odkazem na časovou úsporu a na vyšší efektivitu programu. Také se 

jejich pohledy potkávají v kladném názoru na prostor vzájemného sdílení v průběhu 

školení/kurzu, ke kterému dochází spíše mimo bloky programu. Jednotliví účastníci se ve 

volných chvílích blíže seznamují, navazují kontakty, předávají si znalosti, dovednosti a 

zkušenosti, a zároveň tak mezi sebou nepřímo posilují motivaci k dobrovolnictví. S tím 

souvisí i posilování fungování organizace na principu komunity (INEX-SDA) a/nebo 

společenství (YMCA). Zásadní rozdíl vidím ve flexibilitě programů, kdy se obsah školení 

INEX-SDA při zachování nastavených cílů přizpůsobuje skupině účastníků a skupinové 

dynamice přímo v průběhu programu, kdežto obsah kurzu YMCA zůstává neměnný a 

upravuje se pouze časové rozložení jednotlivých bloků programu. 

 

Téma č. 6: Evaluace vzdělávacího programu 

 V rámci této kategorie jsem zaznamenala odpovědi, jejichž středobodem je 

evaluace vzdělávacího programu přípravy dobrovolníků na dobrovolnou činnost ve dvou 

vybraných organizací s ohledem na všechny doposud zjištěné údaje i s ohledem na typy a 

metody pedagogické evaluace tak, jak byly nastíněny v kapitole 3.5, věnující se evaluaci 

vzdělávacího programu.  

 Výpovědi respondentů z INEX-SDA nastiňují systém evaluace vzdělávacího 

programu s preferencí interaktivní skupinové evaluace. Evaluace je zařazena již v první 

fázi program skupinovou metodou přezkoumání očekávání (Ondra: „Na začátku 

programu si účastníci nadefinují, co od programu čekají. V tu chvíli můžeš, a je to docela 

žádoucí, ten program upravit, tedy pokud to jde, a adjustovat ho podle toho, co od něj 

účastníci jako skupina čekají a/nebo čeho se bojí ... Pokusíš se cíl naplnit jinak.“) a je 

zpravidla doplněna o metodu osobní evaluace, respektive psaní dopisu sobě samému. 

V průběhu programu školitelé do značné míry reagují na skupinovou dynamiku 

s ohledem na aktuální naladění skupiny i s ohledem na výstupy z evaluace jednotlivých 
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bloků. Zvolených způsobů evaluace v této fázi vzdělávacího procesu je hned několik. 

Hodnotí se jednotlivé bloky programu, a to jak metodou diskuzních skupin, zařazenou do  

interpersonální evaluace, anebo interaktivními skupinovými metodami hodnocení, ať už 

vizuální či ústní formou. Dále je evaluace zařazena také na konci každého dne, kdy se 

skupina společně ohlíží za uplynulým denním programem za účelem reflexe zkušeností 

jednotlivých účastníků. Na konci programu je zařazen evaluační blok, v rámci kterého 

probíhá hodnocení jednotlivých aspektů celého programu různými metodami skupinové 

evaluace i osobní evaluační metodou vyplňování dotazníků, ve nichž každý z účastníků 

anonymně a sám za sebe posuzuje jednotlivé aspekty programu. Tímto způsobem tak 

hodnotí jednotlivé kroky programu, program jako celek i jednotlivé školitele. 

Koordinátor funguje také jako supervizor školitelů, kterým dává v průběhu školení 

zpětnou vazbu. Vedle průběžné evaluace v jednotlivých fázích vzdělávacího programu 

směrem od dobrovolníků a od koordinátora, probíhá v INEX-SDA evaluace také od týmu 

školitelů na tzv. hodnotící schůzce školitelů. Se školiteli jsou také z důvodu vyšší 

efektivity následujících ročníků školení sdíleny, konzultovány a diskutovány výstupy 

z dotazníků účastníků školení. Školitelé následně hodnotí jak účastníky, tak práci 

koordinátora, a to jak ústně, tak písemně formou dotazníku. Veškeré písemně 

zaznamenané výstupy z hodnocení školení jsou utříděny do dokumentu, který slouží k 

závěrečné evaluaci na konci sezóny, na základě které se vyvozují závěry na úrovni celé 

organizace. 

 V organizaci YMCA v ČR přistupují k evaluaci vzdělávacího programu 

diametrálně odlišně. Preferovaným typem evaluace je osobní evaluace každého 

z účastníků programu. Vysvětlením může být zaměření programu zejména na práci 

s osobností účastníků, na jejich sebepoznání. V rámci přípravné fáze celého vzdělávacího 

projektu proběhl testovací nultý ročník kurzu, aby se vyzkoušelo, do jaké míry kurz 

splňuje stanovené cíle, a omezily se určité nedostatky. Účastníci byli vybírání z řad 

vedoucích pracovníků kolektivních členů a dlouhodobě spolupracujících dobrovolníků. 

V závěru pilotního kurzu byl věnován široký prostor evaluaci od jednotlivých účastníků 

směrem k různým aspektům kurzu. Hodnotil se celý vzdělávací proces, jeho organizace, 

časové rozložení i jednotlivé bloky programu, také práce každého z lektorů i práce 

koordinátora. Na začátku samotného programu přípravy dobrovolníků jsou účastníci 
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vybídnuti, aby se kontinuálně, v průběhu jednotlivých částí programu i po skončení 

těchto částí, zamýšleli sami nad sebou i nad celým procesem, kterým procházejí, a to 

formou deníkových zápisů. Tato metoda osobní evaluace je tedy účastníky realizována 

v průběhu celého kurzu. (Vojta: „... vždy, když se udělá nějaký krok nebo jakákoliv 

aktivita, po každém tom kroku dobrovolník dostane prostor zastavit se a zapsat si do 

deníku, co si z toho vzal, co mu to přineslo nebo nepřineslo.“) V závěrečné fázi se věnuje 

evaluaci hodinu a půl trvající programový blok, v rámci kterého se účastníci kurzu 

vyjadřují k jednotlivým částem programu, k organizaci kurzu, k technickým podmínkám, 

a to osobní evaluační metodou vyplnění dotazníku. Následně je dán účastníkům prostor 

nahlédnout do deníků a verbálně reflektovat průběh vzdělávacího programu formou 

diskuzní skupiny, což je metoda, řazená do evaluace interpersonální. Zajímavým a dosti 

specifickým pojetím evaluace, kterou oba zaměstnanci organizace YMCA v ČR považují 

za velmi důležitou, je psaní pozvánky dalšímu dobrovolníkovi. Jedná se o určitou 

alternativu osobní metody psaní dopisu sobě samému. Účastník má sice možnost 

uvědomit si svůj pokrok, jehož dosáhl v rámci procesu, na druhou stranu zde chybí pro 

účastníka možnost se k dopisu po nějaké době vrátit a také se zde objevují jisté limity 

(přestože chce-li účastník, pozvánka může být anonymní) co se týče otevřenosti sdílení 

do určité míry intimních informací s někým pravděpodobně úplně cizím. Psaní pozvánky, 

třebaže vždy záleží na subjektivním pojetí pisatele, neslouží tolik k evaluaci programu 

jako k motivaci případného dalšího účastníka programu. Součástí evaluačního bloku je 

také znalostní test, který ověřuje nabyté znalosti a dovednosti účastníka a je tak formou 

evaluace výsledků vzdělávacího programu (Andrea: „.Je to spíš sebereflexe a příprava na 

budoucí práci v YMCA. Co se vlastně dozvěděl a kam směřuje. Ten test tam má své 

místo, je to vhodná tečka na závěr.“).  
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5.7 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  

 Dotazníkové šetření doplňuje výstupy z kvalitativní analýzy. Dohromady bylo 

stanoveno jedenáct témat. Témata 1–4 zkoumají základní sociodemografické 

charakteristiky vzorku respondentů. Témata 5 a 6 byla zaměřena na obecné informace od 

dobrovolníků směrem k organizaci, kdy se téma číslo 5 koncentruje na identifikaci 

dobrovolníků s organizací a následně na něj navazuje téma číslo 6, týkající se srovnání 

motivace k dobrovolné činnosti před jejím vykonáváním a v současnosti, kdy 

dobrovolníci již aktivně participují v rámci organizace. Do tématu číslo 7 včetně tvoří 

v analýze soubor respondentů celkem 86 dobrovolníků, kteří vyplnili dotazník. Témata 

7–11 se věnují přípravnému školení dobrovolníků, přičemž téma číslo 7 redukuje vzorek 

respondentů z celkových 86 dobrovolníků na 27 absolventů školení. U tématu číslo 8 

mohlo 27 dotazovaných účastníků školení zvolit více variant odpovědí, na což navázalo 

téma číslo 9, ve kterém měli respondenti tyto zvolené varianty ohodnotit na škále od 1 do 

5, známkami jako ve škole. Téma číslo 10 soustředí odpovědi na jedinou otevřenou 

otázku dotazníku.  

Téma číslo 1: Pohlaví dobrovolníků 

Komentář 1 

 První téma otevírá sérii dohromady čtyř témat zaměřených na základní 

charakteristiku zkoumaného souboru a ukazuje, že téměř dvě třetiny respondentů jsou 

ženy. To odpovídá obecnému trendu, který je pravděpodobně projevem tradičního 

rozdělení rolí mužů a žen v české společnosti, kde jsou ženy obvykle nazírány jako 

pečovatelky (Frič, 2001, s. 28). 

 

Téma číslo 2: Nejvyšší dosažené vzdělání 

Komentář 2 

 Nejvyšším dosaženým vzděláním téměř dvou třetin dotazovaných je vzdělání 

vysokoškolské a/nebo vyšší odborné, a dále necelá jedna třetina respondentů jsou 

dobrovolníci s ukončeným vzděláním středoškolským. Z odpovědí dále vyplývá, že 
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uzavřené základní vzdělání či výuční list má pouze pět procent dotazovaných. Výsledky 

potvrzují vyšší vzdělání jako prediktor dobrovolnictví, kde existuje přímá úměra – čím 

vyšší vzdělání, tím vyšší míra dobrovolná participace. Tento jev je v odborných 

publikacích vysvětlován faktem, že skrze vyšší vzdělání jedinec dostává příležitosti setkat 

se s občanskými hodnotami, ale také si uvědomit problémy druhých (např. Frič, 

Pospíšilová, 2010, s. 58). 

 

Téma číslo 3: Ekonomická aktivita dobrovolníků 

Komentář 3 

 Z odpovědí je zřejmé, že téměř jedna polovina dotazovaných v době dotazování 

studovala. Jako další výraznou skupinu vyhodnocení ekonomické aktivity dobrovolníků 

ukazuje zaměstnance, z nichž se zapojuje do dobrovolné činnosti více jak jedna třetina. 

Mnohem méně je mezi dotazovanými těch dobrovolníků, kteří zastávají ekonomické 

aktivity, zařazené do souboru „Jiné“ (konkrétně: nezaměstnaní, živnostníci, rodiče na 

mateřské dovolené a důchodci). 

 

Téma číslo 4: Délka dobrovolné činnosti pro organizaci 

Komentář 4 

 První tři témata zacílená demograficky doplňuje téma zkoumající délku 

dobrovolné činnosti pro organizaci. Výsledky analýzy dat ukazují, že nadpoloviční 

většina dobrovolníků pracuje pro organizaci více jak tři roky, což dává jasnou indicii o 

stabilní dobrovolnické základně. Zároveň vyhodnocení potvrzuje údaje, zjištěné studiem 

interních a externích dokumentů obou organizací, kde byla dlouhodobá dobrovolná 

participace vyvozena z charakteru činnosti těchto organizací. 
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Téma číslo 5: Identifikace dobrovolníků s posláním organizace 

Komentář 55 

 Více jak polovina dotazovaných hodnotí poslání organizace známkou výborně. S 

posláním organizace, pro kterou vykonává dobrovolnou činnost, se tedy identifikuje 

zcela. Přes třetinu dotazovaných přisoudilo poslání organizace druhou nejlepší známku. 

Tito dobrovolníci se s posláním organizace ztotožňují do značné míry. Z toho jasně 

vyplývá, že se naprostá většina dobrovolníků se s posláním organizace ztotožňuje úplně 

anebo spíše. Vyhodnocení identifikace dobrovolníků s posláním organizace víceméně 

koresponduje s výsledky délky dobrovolné činnosti pro organizaci, kde se ukázalo, že 

většina dotazovaných dobrovolníků vykonává dobrovolnou činnost pro organizaci více 

než tři roky. Jestliže by se dobrovolníci do takové míry neidentifikovali s bazálním 

nastavením své organizace, pravděpodobně by pro ni ani tak dlouho nepracovali. 

Nicméně se jedná o úvahu, která vyžaduje důkladnější zkoumání. 

 

Téma číslo 6: Motivace k dobrovolné participaci  

 

Graf 1: Vyhodnocení motivace k dobrovolné participaci před začátkem dobrovolné činnosti pro 

organizaci 

                                                

5 Při analýze tématu 4 byla původní škála 1–5 redukována na škálu 1, 2, 3, 4, kdy varianty 1–3 zůstaly 

stejné a varianty 4–5 byly sloučeny pod variantu 4.  
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Graf 2: Vyhodnocení současné motivace k dobrovolné participaci 

 

Komentář 6 

 Pokud jde o motivaci k dobrovolné participaci, analýza ukázala, že rozhodující 

motivací pro dobrovolníky předtím, než započali spolupráci s organizací, bylo 

smysluplně trávit svůj volný čas. Tuto variantu ohodnotilo přes čtyři pětiny respondentů 

dvěma nejlepšími známkami. Vedle  výsledků šetření dále vychází, že v pořadí druhou 

nejsilnější motivací je „Touha pomáhat, být prospěšný“, ohodnocená polovinou 

dotazovaných nejlepší známkou, přičemž druhou nejlepší známku této variantě přisoudila 

více jak třetina dotazovaných. Za další významnou motivaci dotazovaní označili 

„Možnost seberealizace“. Použijeme-li dělení motivace Friče a kol. z roku 2001, 

z dotazníkového šetření vyplývá v souvislosti s výše uvedenými výsledky jakožto 

dominující motivace před začátkem dobrovolné participace motivace normativně 

orientovaná, která se opírá o principy křesťanské morálky. Vzhledem k faktu, že naše 

středoevropská kultura stojí právě na těchto principech a že jedna ze zkoumaných 

organizací je organizací křesťanskou, nejsou výsledky analýzy v tomto směru 

překvapením. Naopak „Důvěra v organizaci“, která spadá do motivace nerozvinuté, se 

ukázala jako nepříliš zásadní. Za pozornost u grafu číslo 1 stojí „Potřeba získat odbornou 

praxi, zvýšit kvalifikaci a hodnotu na pracovním trhu“, kterou více jak třetina 

dotazovaných ohodnotila známkou 5 a dohromady více jak polovina známkou horší než 

3. Vzhledem k výsledkům analýzy dotazníkového šetření může být tento fakt vysvětlen 
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tím, že pro většinu dobrovolníků není potřeba získat odbornou praxi či zvýšit kvalifikaci 

a hodnotu na pracovním trhu podstatnou motivací pro rozhodnutí k dobrovolné činnosti. 

 Graf 2 ukazuje, že se současné motivace pro vykonávání dobrovolné činnosti od 

motivací před začátkem dobrovolnické participace a po zkušenostech s dobrovolnickou 

činností a organizací zásadně neproměňují. Stále se jedná o dominantní motivaci 

normativní, která je pro dobrovolníky rozhodující. Za pozornost na tomto místě jistě stojí 

zvýšení významu důvěry k organizaci. Před dobrovolnou participací této motivaci přiřkla 

dvě nejlepší známky necelá polovina respondentů, po zahájení dobrovolné činnosti pro 

organizaci tomu bylo o celou jednu čtvrtinu více. Tento fakt považuji za signál kvalitní 

spolupráce mezi organizací a jejími dobrovolníky. Může být signálem důvěryhodnosti 

organizací, i důkazem snahy organizací kontinuálně pracovat s motivaci svých 

dobrovolníků, a to i v průběhu vzdělávacího programu přípravy.  

 Získané údaje z kvalitativního šetření směrem k motivaci dobrovolníků také 

potvrzují výsledky výzkumu „Dárcovství a dobrovolnictví v ČR“ realizovaného v letech 

1999–2000, kdy byly na základě výstupů autory (Frič a kol., 2002, s. 13–38) rozlišeny tři 

základní motivace dobrovolníka. Výzkum ukázal jakožto převažující motivaci u většiny 

dobrovolníků motivaci normativní, a to jak před zahájením dobrovolní činnosti pro 

organizaci, tak v současnosti, po zkušenostech s vykonáváním dobrovolném činnosti.  

 

Téma číslo 7: Účast dobrovolníků na vzdělávacím programu přípravy k dobrovolné 

činnosti 

Komentář 7 

 Pro další témata analýzy dotazníkového šetření je důležité zjištění, že z celkového 

počtu dotazovaných se přípravného školení zúčastnila téměř jedna třetina respondentů, 

z nichž jeden dotazovaný se zúčastnil nikoliv jako participující dobrovolník, nýbrž jako 

lektor, tudíž na další otázky, bezprostředně se týkající vzdělávacího programu z hlediska 

dobrovolníků, neodpovídal. Téměř třetinová účast na školení je podílem, který vnímám 

jako odpovídající, uvědomíme-li si, že jsou oba zkoumané vzdělávací programy povinné 

pouze pro některé z dobrovolníků (v INEX-SDA pro ty, kteří chtějí vyjet na dobrovolnou 

službu, a v YMCA pro ty dobrovolníky, kteří mají zájem stát se činným členem anebo již 
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činným členem jsou), vzhledem ke specifičnosti školení i k množství aktivit, které 

organizace nabízejí. 

 

Téma číslo 8: Pociťované vzdělávací potřeby účastníků přípravného školení 

 

Graf 3: Vyhodnocení pociťovaných vzdělávacích potřeb účastníků přípravného školení 

 

Komentář 8 

  Zde mohli dotazovaní zvolit buď jednu variantu anebo více  variant. 

Možnost zvolit více než jednu z nabízených variant využily tři čtvrtiny účastníků školení. 

Vyhodnocení odpovědí znázorněné v grafu číslo 3 ukazuje pak téměř rovnovážný stav 

mezi čtyřmi uvedenými vzdělávacími potřebami účastníků přípravného školení 

s nejvýraznější potřebou dozvědět se informace o organizaci. Vzhledem k tomu, že 

organizace na školení věnují značný prostor k tomu, aby se dobrovolník seznámil 

s fungováním organizace, měla by být tato potřeba po školení dostatečně saturována.  

 Překvapením bylo, že pouze necelá desetina respondentů zvolila možnost „Jiné“, 

což může vypovídat o vhodně zvolených nabízených možnostech výběru. Porovnáme-li 

výsledky kvantitativní analýzy s výstupy analýzy rozhovorů, koncentrované v tématu 

číslo 3, které se soustředí na cíle přípravy dobrovolníků k vykonávání dobrovolné 

činnosti, a porovnáme-li tyto výsledky také se zaměřením a rozvržením vzdělávacích 
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programů, zjistíme, že cíle těchto programů víceméně odpovídají zde uvedeným 

vzdělávacím potřebám účastníků školení. Vhodně zvolené cíle programu, odrážející a 

propojující požadavky na výstupy ze vzdělávání s reálnými potřebami účastníků jsou 

alfou a omegou úspěšnosti programu. Naplnění jednotlivých potřeb v průběhu programu 

z hlediska dobrovolníků sledovalo následující téma. 

 

Téma číslo 9 – Míra naplnění vzdělávacích potřeb v závěru školení 

 

Graf 4: Vyhodnocení míry naplnění vzdělávacích potřeb v závěru školení 

 

Komentář 96 

 Graf číslo 4 představuje, do jaké míry byly naplněny vzdělávací potřeby 

dobrovolníků v závěru školení, a ukazuje spíše kladné výsledky hodnocení, pro což 

vypovídá také fakt, že pro malou obsazenost krajních variant 4–5 škály 1–5 byly tyto 

varianty sloučeny pod variantu 4. Obecně je možné říci, že všechny uvedené vzdělávací 

potřeby, zachycené v grafu číslo 4, byly u většiny účastníků školení spíše či zcela 

                                                

6 Při analýze tématu 4 byla původní škála 1–5 redukována na škálu 1, 2, 3, 4, kdy varianty 1–3 zůstaly 

stejné a varianty 4–5 byly sloučeny pod variantu 4. 
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saturovány. Výrazně kladně hodnotí účastníci možnost „Dozvědět se informace o 

organizaci, o projektu“, která byla vyhodnocena u předchozího tématu číslo 8 jako 

nejsilnější vzdělávací potřeba účastníků programu. Konkrétně se více jak polovina 

absolventů školení dozvěděla o organizaci všechny potřebné informace a více jak třetině 

se toto očekávání naplnilo do značné míry, což vypovídá o správné identifikaci 

skutečných vzdělávacích potřeb dobrovolníků i obecně kvalitně nastaveném programu 

školení.  

 

Téma číslo 10 – Návrhy na změny ve vzdělávacího programu 

Komentář 10  

 Z 27 respondentů využila možnosti odpovědět na tuto jedinou otevřenou otázku, 

zaměřující se na doporučené změny školení od dobrovolníků, necelá jedna třetina 

účastníků. Mezi navrhovanými konkrétní změnami programu školení Do světa se 

nejčastěji objevovalo doporučení změnit místo konání školení (např. R41: „Místo, 

ačkoliv to současné je zkouškou improvizace ‚jak se dostat na konec světa.“), čemuž 

odpovídají také výstupy z polostrukturovaných rozhovorů koordinátorů INEX-SDA. 

Organizace toto doporučení reflektovala a implementovala do nové koncepce školení, 

které se v loňském roce (2014) poprvé konalo v Praze a v Brně.  

 Dalším doporučením bylo rozdělit účastníky na dvě skupiny podle toho, zda již 

v minulosti na projektu v některých z rozvojových zemí participovali či nikoliv. Mísení 

těchto dvou skupin dobrovolníků, mající za následek nevyváženost programu, si 

uvědomují také oba koordinátoři. Podle jejich výpovědí se INEX-SDA pokouší tento fakt 

zakomponovat do programu školení a koncept programu upravit tak, aby pro zkušenější 

cestovatele nebyly některé části programu nezáživné. Navrhovaná změna koncepce 

školení Do světa, kde by měl být pojímán program školení více prakticky, dynamicky, 

interaktivně, nekoresponduje s výsledky kvalitativní analýzy školení Do světa, která 

vyhodnocuje toto školení jako velmi flexibilní a dynamické, a to s ohledem na výroky 

obou dotazovaných respondentů z řady zaměstnanců organizace INEX-SDA i na základě 

studie interních dokumentů organizace směrem ke vzdělávacímu projektu přípravy. 

 Z organizace YMCA v ČR využili této jediné otevřené otázky směrem tři 
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dobrovolníci. Každý z respondentů, který na tuto otázku odpověděl, by změnil něco 

jiného. Jeden dotazovaný by rozšířil povinnou účast na kurzu činného člena na všechny 

dobrovolníky YMCA. Druhý by zařadil nějakou aktivitu, která by účastníkům kurzu blíže 

představila jednotlivé činnosti, které YMCA realizuje, třebaže si zároveň uvědomuje 

časovou náročnost této aktivity. Poslední doporučení bylo směrem k psychologickému 

bloku, ve kterém třetí respondent postrádal hlubší zaměření na duchovní rozvoj a 

směřování. 

 

Téma číslo 11 – Míra uplatnění poznatků nabytých na školení 

Komentář 117 

 Toto téma, respektive výstupy z odpovědí, zkoumalo, do jaké míry se 

dobrovolníci domnívají, že uplatňují poznatky získané na školení v rámci dobrovolné 

činnosti a mimo ni. Podíváme-li se na vyhodnocení blíže, zjistíme, že o něco více než 

polovina účastníků poznatky získané na školení v rámci dobrovolné činnosti spíše 

uplatnila. Druhá strana hodnot, známky 4 a 5, byly pro svou nízkou obsazenost sloučené 

pod variantu 4. Tu zvolila čtvrtina účastníků školení, která poznatky neuplatnila spíše 

anebo vůbec. Doplňující otázkou tohoto tématu byla míra uplatnění poznatků získaných 

na školení mimo dobrovolnou činnost, jejíž vyhodnocení je nepatrně slabší. Jak se 

ukazuje, více jak pětina účastníků přípravného školení nabité poznatky mimo 

dobrovolnou činnost příliš nevyužila. Třetina ohodnotila tuto otázku známkou 3, tudíž 

shledává, že něco využila, něco naopak nikoliv. Více jak třetina dotazovaných získané 

poznatky mimo dobrovolnou činnost spíše uplatnila a přibližně desetina je uplatnila 

naprosto. Výsledky tohoto tématu doplňují obrázek o efektivitě vzdělávacího programu a 

ukazují, že program je pro většinu dobrovolníků v rámci vykonávání dobrovolné činnosti 

přínosem a dokonce, že mnozí účastníci zkušenosti, znalosti a dovednosti, které nabyli na 

školení, uplatňují i mimo dobrovolnou činnost.  

 
                                                

7 Při analýze tématu 4 byla původní škála 1–5 redukována na škálu 1, 2, 3, 4, kdy varianty 1–3 zůstaly 

stejné a varianty 4–5 byly sloučeny pod variantu 4. 
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6 SROVNÁNÍ A DISKUZE 

 Občanská společnost je takovým organickým celkem, jehož hlavní presumpcí je 

utváření prostoru, kde mohou občané svobodně, aktivně a efektivně participovat na životě 

svého společenství a tím občanskou společnost dále rozvíjet. Zdravá občanská společnost 

umožňuje neustálou přítomnost rozporů a střetů, stojících nicméně na vztazích 

spolupráce, důvěry, ochoty a otevřenosti v živých centrech každodenního života 

společnosti. Fungování občanské společnosti předpokládá sebevědomého, autonomního, 

odpovědného, tolerantního a sebekritického občana, který aktivně participuje a pomáhá 

řešit otázky, které se ho týkají. Právě participace je pojítkem všech pojetí aktivního 

občanství. Svobodnou volbu převzít odpovědnost nejen sám za sebe, ale i za druhé, za 

život komunity či celé společnosti, člověk uskutečňuje prostřednictvím občanských 

aktivit, které se v institucionalizované podobě odehrávají v rámci neziskových 

organizací. Nezisková organizace, jejímž prostřednictvím mohou jednotlivci realizovat 

svá rozhodnutí dobrovolně se angažovat na řešení jednotlivých, skupinových či 

společenských problémů, je tak svou podstatou určitou podmnožinou občanské 

společnosti.  

 K fungování NO aktivně přispívají svou činností dobrovolníci, byť v každé 

organizaci se míra jejich využití v souvislosti s natavením role dobrovolníků v rámci 

dobrovolnického programu liší. U tohoto bodu se opět na základě zjištěných údajů obě 

zkoumané organizace rozcházejí. INEX-SDA zastupuje organizace, v nichž jsou 

dobrovolníci rozhodující silou a mají zásadní podíl na naplňování poslání organizace i na 

jejím chodu. Na druhé straně, v YMCA v ČR, přestože dobrovolníci podstatně přispívají 

svou činností ke snížení nákladů organizace a přestože se významně podílí na chodu 

organizace, fungování organizace na dobrovolné participaci nestojí. Vezmu-li v úvahu 

časové hledisko, rozdělující krátkodobé a dlouhodobé dobrovolné aktivity, z charakteru 

obou organizací vyplynul spíše dlouhodobější časový aspekt, což bylo následně 

potvrzeno v dotazníkovém šetření v rámci kterého většina dobrovolníků uvedla, že pro 

neziskovou organizaci vykonává dobrovolnou činnost více jak tři roky. V případě 

převažující dlouhodobé dobrovolné spolupráce organizace obyčejně kladou velký důraz 

na přípravu dobrovolníka. Příprava dobrovolníků může mít různé podoby, od 
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krátkodobého informačního setkání, přes jednodenní intenzivní školení až ke školení 

vícedennímu, jenž je uplatňované právě v souvislosti s dlouhodobějšími dobrovolnými 

aktivitami. Několikadenní vzdělávací program využívají v případě přípravy dobrovolníků 

obě organizace. Tento program byl pak předmětem šetření v druhé části této bakalářské 

práce.  

 Kvalitně nastavený vzdělávací program může zvýšit skrze zefektivnění 

dobrovolné činnosti jak hodnotu dobrovolníka pro neziskovou organizaci, a tím i jeho 

hodnotu pro celou společnost, nýbrž může také posílit motivaci dobrovolníka 

k vykonávané činnosti a skrze motivaci ovlivnit hodnotu dobrovolné aktivity přímo pro 

dobrovolníka. Tím může opět dojít zvýšení kvality jeho dobrovolné činnosti. Kromě 

efektivního vzdělávacího programu dobrovolnou činnosti ovlivňuje řada dalších faktorů. 

Zmínila jsem zde motivaci dobrovolníka. Znalost dominantní motivace svých 

dobrovolníků je pro organizaci výhodná právě v případě dlouhodobé participace, kdy NO 

stojí o to, si dobrovolníka udržet. Proto má rozklíčování motivace dobrovolníků pro 

organizaci zásadní význam. Na základě analýzy dat z dotazníkového šetření byla u 

dobrovolníků zjištěna převažující motivace konvenční, což na jedné straně potvrzuje 

výsledky výzkumu Friče a kol., který rozlišil tři typy motivace dobrovolníků (viz 

podkapitola 3.3 „Motivace dobrovolníků“), kde u většiny dobrovolníků dominovala právě 

jmenovaná konvenční motivace, a na straně druhé může poodhalit organizacím směr, 

kterým by se mohly ubírat při práci s motivací dobrovolníků. Práce s motivací 

dobrovolníků obvykle patří do základních osnov vzdělávacího programu, kde ji obě 

organizace zařadily do svého programu a věnují ji v rámci programu významný prostor.  

 Vedle motivace může hodnotu dobrovolné činnosti pro dobrovolníka ovlivňovat 

do určité míry i identifikace s organizací, s jejími cíli a posláním. A nejinak tomu je 

v případě vzdělávacího programu INEX-SDA i YMCA v ČR si toho jsou evidentně 

vědomy a podporu identifikace zařazují do osnov svého vzdělávacího programu. YMCA 

v ČR explicitně, INEX-SDA prostřednictvím snahy o vytváření komunity. Míra 

identifikace dobrovolníků s posláním organizace byla zaznamenána v tématu číslo 5 

dotazníkového šetření, které ukázalo, že více jak tři čtvrtiny dobrovolníků, kteří dotazník 

vyplnili, se s posláním organizace identifikuje naprosto anebo do značné míry. Na tomto 

místě je však potřeba také říci, že příčina identifikace dobrovolníků s organizací 
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z dostupných údajů nelze jednoznačně určit a pro její zjištění by byla potřeba dalšího 

zkoumání. Námětem pro další šetření také může být také vztah mezi identifikací 

dobrovolníka s posláním organizace a vykonávanou dobrovolnou činností. 

 Pokud jde o vzdělávací program přípravy dobrovolníků a o evaluaci tohoto 

programu, na základě výzkumného cíle byly formulovány dílčí otázky, na než se na 

základě výsledků z empirického šetření pokusím odpovědět a vyvodit z nich závěry. 

 

1. Jakým způsobem jsou dobrovolníci neziskovou organizací připravováni 

k výkonu dobrovolné činnosti? 

2. Jakým způsobem přistupuje nezisková organizace k evaluaci vzdělávacího 

programu přípravy dobrovolníků? 

3. Je vzdělávací program přípravy dobrovolníků INEX-SDA/YMCA v ČR 

hodnocen dobrovolníky jako dostačující?  

 

1. Jakým způsobem jsou dobrovolníci neziskovou organizací připravováni 

k výkonu dobrovolné činnosti? 

 K odpovědi na tuto dílčí výzkumnou otázku poslouží jednak informace, zjištěné 

na základě studia interních a externích dokumentů obou zkoumaných organizací a dále 

výsledky analýzy z polostrukturovaných rozhovorů, zejména témata číslo 3, 4 a 5. 

Obrázek doplní vyhodnocení témat 8 a 9 dotazníkového šetření.  

 Obě zkoumané organizace připravují dobrovolníky k vykonávání dobrovolné 

činnosti formou vícedenního intenzivního školení, kterému předchází samostudium a 

následné ověření základních znalostí prostřednictvím e-learningu. Výhody zařazení e-

learningu vyplývají z jeho samotné podstaty. Z hlediska organizace především ušetří čas 

na samotném programu, a tím zvyšuje jeho efektivitu, a účastníkům školení umožní 

osvojit si potřebné znalosti svým vlastním tempem. Přes uvedené shody se samotná 

tvorba, nastavení, náplň i realizace školení u INEX-SDA a YMCA v ČR značně odlišují. 

Každá z organizací totiž aplikuje jiný přístup ke vzdělávacímu programu. Ten je do určité 
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míry ovlivněn jeho cíli a výstupy i cílovou skupinou a jejími předpokládanými 

vzdělávacími potřebami. V organizaci INEX-SDA přistupují k realizaci programu značně 

flexibilně. To může mít určitá pozitiva, ale i negativa. Nevýhodu vnímám v tom, že se 

každý rok mění nejen náplň školení i způsob jeho realizace, ale i lektoři školení. Tato 

kombinace může přinášet řadu problematických momentů, a to zejména v průběhu 

školení, což vyžaduje důkladnou přípravu a lektory natolik kompetentní, aby na vzniklé 

situace byli schopni vhodně reagovat. Výhodou flexibility programu vidím v tom, že již 

od úvodní fáze programu se lektoři snaží reagovat na skutečné potřeby účastníků, jež – 

právě díky pružnosti programu – zohledňují. Práce s aktuálními potřebami účastníků, s 

jejich momentálním naladěním i se skupinovou dynamikou, a se podle všeho odehrává po 

celou dobu programu, který se pak – zejména jeho časové rozložení – upravuje. Oproti 

INEX-SDA má YMCA v ČR precizně propracované metodiky i celý program školení, a 

to do té míry, že v organizaci proběhl pilotní, ověřovací ročník. Nicméně, jak se zdá, od 

této doby je školení, ač s detailně propracovaným nastavením programu, poměrně dosti 

statické a nedá se říci, že by se v rámci programu ověřovaly potřeby jednotlivců či 

skupiny. Na druhé straně, vyhodnocení míry naplnění vzdělávacích potřeb na konci 

školení, které je zobrazeno v grafu číslo 4, ukazuje spíše kladné výsledky hodnocení míry 

saturace vzdělávacích potřeb. 

 V organizaci INEX-SDA jsou dobrovolníci připravování k dobrovolné činnosti na 

školení Do světa, které je primárně cílené na dobrovolníky, kteří chtějí vycestovat na 

dobrovolnou službu do rozvojových zemí. Školení Do světa je pro tyto dobrovolníky 

povinné, nicméně je však také otevřené pro ty, kteří účast na dobrovolnickém 

zahraničním projektu teprve zvažují (pravděpodobně z důvodu zvýšení motivace 

k participaci) i obecně pro ty, kteří mají zájem o interkulturní vzdělávání či rozvojovou 

problematiku. Školení se realizuje ve skupině s maximálním počtem dvaceti účastníků a 

zároveň zapojuje dobrovolníky-školitele, kteří připravují formu a metody jednotlivých 

programových bloků a školením provázejí jako lektoři. Ačkoliv jsou bloky provedené 

odlišnou formou, vždy s ohledem na tým dobrovolníků-školitelů, kteří program 

připravují, cíle a obsah programu se nemění. Jednotlivé kroky jak přípravy tak realizace 

programu jsou konzultovány s koordinátorem školení. Koordinátor školení Do světa je 

zaměstnanec INEX-SDA a vedle vedení týmu dobrovolníků-školitelů, které mimo jiné 
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z řad dobrovolníků vybírá, zajišťuje fungování školení po stránce organizační a 

logistické. Samotná koncepce školení procházela v loňském roce určitými změnami, 

program se upravoval ve snaze zvýšit jeho efektivitu. Především se snížila časová dotace, 

kdy byl program z celého víkendu zkrácen na den a půl, což bylo částečně umožněno i 

zařazením e-learningu. Také se změnilo místo školení, které původně nebylo příliš 

dopravně dostupné. Na nevhodnost původního místa konání školení upozorňovali mimo 

jiné také tři účastníci školení v rámci dotazníkového šetření. Program školení je rozdělen 

do několika bloků. Bloky, které bychom mohli nazvat procesuální, se obvykle řadí na 

začátek (seznamovací hostina, obavy a očekávání, motivace k dobrovolnictví) a na konec 

programu (evaluace). Mezi ně jsou zařazeny bloky, zaměřené na předání praktických 

informací (o cestování, základech zdravovědy, psychohygieny, bezpečnosti, probírají se 

také případné problémové či vyloženě krizové situace na projektu), pochopení specifik 

interkulturní komunikace i způsobu, jak eticky sdílet zážitky. V průběhu celého školení 

samozřejmě dochází ke sdílení zkušeností mezi dobrovolníky samotnými i mezi 

dobrovolníky a dobrovolníky-školiteli. Tento vzájemně sdílený prostor chápou oba 

dotazovaní pracovníci INEX-SDA jako velice významný nejen pro průběh přípravného 

školení, ale také z hlediska naplnění jeho cílů.  

 I v organizaci YMCA v ČR považují vzájemný prostor, ve kterém se účastníci 

programu mohou navázat kontakty, blíže se seznámit a sdílet zkušenosti, ať už v průběhu 

programu či mimo něj, za velice podstatný. Každý člověk, který by rád vykonával 

dobrovolnou činnost pro organizaci YCMA v ČR, se může stát běžným členem. Pro 

Ymku je, jako pro organizaci, která si chce uchovat svou křesťanskou orientaci, ale velice 

významný druhý typ individuálního členství, kterým je členství činné. Činný člen se 

profiluje křesťansky a spolu s ostatními činnými členy určuje směřování YMCA. Proto je 

důkladná příprava dobrovolníka ke specifické dobrovolné činnosti činného člena pro 

YMCA v ČR tak důležitá. Školení s pracovním názvem kurz činného člena vzniklo 

především z důvodu naplnění potřeby organizace synchronizovat přípravu činných členů 

z jednotlivých poboček a stalo se pro všechny činné členy školením povinným. Vzhledem 

k nastavení pozice činného člena, která je typicky ymkařskou pozicí, se jedná, ve 

srovnání s ostatními kurzy YMCA, o kurz specifický. Metodika kurzu činného člena se 

sice opírá o materiály Klíče pro život, které byly její předlohou, ale cíle i obsahová náplň 
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kurzu se od základních principů ostatních realizovaných kurzů v YMCA v ČR odlišují. 

Kurz činného člena má časovou dotaci 25 hodin, jeho realizace probíhá v podobě 

vícedenního intenzivního školení a doplňuje ho e-learning. Budoucí účastníci kurzu 

splněním ověřovacího e-learningového testu prokáží svou připravenost na samotný kurz, 

nicméně prostudovat studijní texty a vyplnit samotný test je předpokladem nikoliv 

podmínkou účasti na kurzu. Obsahová náplň kurzu je přesně daná, na druhé straně 

rozvržení programu závisí na časových možnostech jednotlivých lektorů. Případná 

nenáslednost jednotlivých bloků se odráží na snížené kvalitě edukačního procesu 

účastníků. Provedení konkrétních bloků vždy záleží na typu bloku, ale zejména na osobě 

lektora, na jeho preferencích, na formě aktivit, které mu více vyhovují. Přesto lektor 

obecně vystupuje více jako partner účastníků, a proto jsou volené spíše aktivizující 

metody. Lektoři jsou jak z řad zaměstnanců YMCA, tak externisté. Třebaže se program 

diferencuje do sedmi tematických bloků, obecně se opírá o tři základní pilíře. První pilíř 

je zaměřený na sebepoznání, osobní a duchovní rozvoj, druhý se koncentruje na 

vzájemné seznámení účastníků, upevnění vazeb a na získání kontaktů a poslední 

prohlubuje motivaci účastníků a předává jim informace o organizaci. Vedle těchto pilířů 

stojí již jmenovaný e-learning a evaluační blok na konci kurzu, jehož součástí je 

závěrečný znalostní test, ověřující úroveň dosažených vědomostí, dovedností a postojů 

účastníků. 

 

2. Jakým způsobem přistupuje nezisková organizace k evaluaci vzdělávacího 

programu přípravy dobrovolníků? 

 Pedagogická evaluace vzdělávacího programu by měla organizaci sloužit 

k identifikaci silných a slabých stránek programu. Na základě těchto výstupů a schopností 

reagovat na ně v dalších ročnících školení pak organizace může dojít k vyšší kvalitě 

vzdělávací aktivity. Zvýšení kvality by pak mělo být samo o sobě dostatečným důvodem 

realizace pedagogické evaluace. Ze zjištěných dat vyplývá, že evaluace je používána 

oběma organizacemi, byť v různé intenzitě využití. Každá ze sledovaných NO také 

upřednostňuje jiný typ evaluace a používá jiné nástroje k evaluaci v jednotlivých fázích 

programu.  
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 Aby byla evaluace dostatečně potenciální, měla by být realizována komplexně a 

zabývat se celým edukačním procesem z hlediska všech jeho aktérů a ideálně ve všech 

jeho fázích. Jsou-li do evaluace zapojeny všechny fáze vzdělávacího procesu, tedy 

příprava, začátek, průběh a konec, je možné snáze identifikovat slabá místa vzdělávací 

aktivity a navrhnout případná zlepšení, na druhé straně se prohlubuje především časová 

náročnost, ale zvyšují se také nároky na lidské zdroje (Dvořáková, nedatováno, 

nestránkováno). Pro odpověď na výzkumnou otázku číslo 2 bylo významné vyhodnocení 

polostrukturovaných rozhovorů, a to zejména komentáře soustředěné v tématu číslo 6. 

 V INEX-SDA přistupují k evaluaci velmi komplexně. Upřednostňují se metody 

interaktivní skupinové evaluace, které jsou časově nejméně náročné. Do hodnocení 

programu je nicméně zapojena také široká paleta jak metod osobní evaluace, tak 

interpersonálních evaluačních metod. Realizace evaluace probíhá ve všech fázích 

vzdělávací aktivity, tedy na začátku, v průběhu, na konci celého vzdělávacího programu i 

po jeho ukončení. Zároveň se do evaluace zapojují všichni ti, kteří byli do edukačního 

procesu zapojeni, tedy organizátoři, jejichž zástupcem je koordinátor programu, lektoři a 

účastníci. S výstupy z evaluace se pracuje již v průběhu realizace školení (například 

přezkoumání očekávání či ohlédnutí za uplynulým dnem), což vyžaduje pohotový přístup 

lektorů, jejich důkladnou připravenost a vysokou flexibilitu samotného programu. Spolu 

s písemnými výstupy z evaluace je po ukončení programu a po následném hodnocení ze 

strany lektorů vše utříděno do dokumentu, jehož obsah slouží nejen ke zkvalitnění 

programu, nýbrž se z něj vyvozují i závěry pro celou organizaci.  

 V organizaci YMCA v ČR zvolili v zásadě velice odlišný přístup k evaluaci. 

Obecně se dá říci, že míra využití prostředků evaluace na vzdělávacím programu přípravy 

dobrovolníků je výrazně nižší nežli u INEX-SDA. Aplikace evaluace neprobíhá ani ve 

všech fázích vzdělávací aktivity ani všemi aktéry edukačního procesu. Zdá se, že 

v YMCA v ČR kladli velký důraz na počáteční fázi přípravy programu, tj. před jeho 

samotným zahájením, kdy se skrze realizaci pilotního ročníku školení testovala jeho 

kvalita a efektivita a eliminovaly se nedostatky. Přesto, anebo právě proto, se v průběhu 

školení mnoho evaluačních nástrojů nevyužívá. V zásadě jedinou evaluační metodou od 

začátku školení až k závěrečnému bloku, který je cíleně zaměřen na evaluaci celého 

programu, je psaní deníku jednotlivých účastníků. Nicméně vzhledem k subjektivnímu 
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charakteru této metody z ní není možné použít žádné výstupy. Ani v průběhu evaluačního 

bloku organizátoři nedávají mnoho prostoru jiným nežli osobním evaluačním metodám, 

snad kromě reflektování programu v rámci diskuzní skupiny. Pomineme-li nultý testovací 

ročník, obecně se dá říci, že v YMCA v ČR přistupují k evaluaci pouze z hlediska 

skupiny účastníků se zaměřením na jejich subjektivní prožitek a zkušenost.  

 Na základě zjištěných údajů o obou organizacích mohu, srovnám-li přístup 

k evaluaci obou organizací, učinit závěr, že přestože obě zkoumané organizace používají 

metody a nástroje pedagogické evaluace, organizace INEX-SDA je používá v mnohem 

větším rozsahu nežli organizace YMCA v ČR. Z toho také vyplývají mnohem výraznější 

zásahy do nastavení programu školení Do světa, učiněné na základě výstupů 

z pedagogické evaluace v zájmu zvýšení kvality programu.  

 

3. Je vzdělávací program přípravy dobrovolníků INEX-SDA/YMCA v ČR 

hodnocen dobrovolníky jako dostačující?  

 Pro zodpovězení této výzkumné otázky pomůže vyhodnocení témat číslo 8, 9, 10 

a 11 dotazníkového šetření, která se zaměřila na dobrovolníky-absolventy vzdělávacího 

programu přípravy. Ze zkoumaného vzorku dobrovolníků se přípravného školení 

zúčastnila necelá jedna třetina dotazovaných. Na základě šetření vzdělávacích potřeb u 

tématu číslo 8 byl mezi jednotlivými nabízenými možnostmi zjištěn víceméně 

rovnovážný stav, přičemž variantu „jiné“, zvolila necelá desetina účastníků školení, tudíž 

mohu vyloučit výrazně silné vzdělávací potřeby, které nebyly jako možnosti uvedeny. 

Následující téma sledovalo míru saturace těchto vzdělávacích potřeb v závěru školení. 

Vysoká obsazenost krajních variant 1–2 mě vede k závěru, že vzdělávací potřeby 

dobrovolníků byly uspokojeny naprosto a/nebo do značné míry. V obsahu programu 

přípravy byly tedy podle všeho významné potřeby účastníků školení spíše zohledněny. 

Pro to mluví také vyhodnocení tématu číslo 10, které otevíralo účastníkům školení 

možnost slovně se vyjádřit k vzdělávacímu programu a jeho nastavení a navrhnout 

případné změny. Tuto možnost využila pouze necelá třetina účastníků vzdělávacího 

programu. Také se na tomto místě projevilo, že někteří dobrovolníci se školení účastnili 

již před delším časovým obdobím a organizace, a to zejména INEX-SDA, od té doby 
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aplikovaly na základě výstupů z evaluace z let předchozích určitá opatření k zefektivnění 

a zkvalitnění programu. U posledního tématu analýzy dotazníkového šetření bylo 

sledováno využití poznatků, nabytých na školení, a to především v rámci dobrovolné 

činnosti. Data ukázala, že více jak polovina účastníků poznatky spíše uplatnila. Na 

základě všech těchto výše uvedených dat analýzy dotazníkového šetření, která poskytují 

obrázek o hledisku dobrovolníků směrem k vzdělávacímu programu, je možné uzavřít, že 

vzdělávací program přípravy dostačující k vykonávání dobrovolné činnosti je. 

Organizace mají jednak vhodně stanovené cíle školení a jednak berou v potaz reálné 

potřeby většiny účastníků a tyto dva aspekty jsou schopny v průběhu programu sladit. Na 

druhé straně, jakkoliv výsledky šetření ze strany od dobrovolníků vnímám jako velice 

pozitivní pro obě organizace, doporučila bych organizacím, aby kontinuálně zjišťovaly 

potřeby svých dobrovolníků jak v průběhu programu, tak při vykonávání dobrovolné 

činnosti a tyto dvě skupiny potřeb komparovaly tak, aby se ještě o něco více sladily 

výstupy mezi programem a samotnou dobrovolnou činností.  
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ZÁVĚR 

 Tato bakalářská práce přispívá k jednomu ze segmentů, v současnosti velice 

sledované problematiky neformálního vzdělávání, konkrétně k přípravě dobrovolníků na 

vykonávání dobrovolné činnosti. Termínem otevírajícím první části práce se stal pojem 

občanská společnost. Důraz byl kladen nejen na vysvětlení tohoto pojmu, ale především 

na zachycení významu aktivní občanské participace pro (demokratickou) společnost. 

Postup od obecného termínu občanská společnost směrem k dobrovolnictví vyžadoval 

určité pojítko, kterým se stala část věnovaná neziskové organizaci. Nezisková organizace, 

jakožto institucionalizovaná nezisková forma občanských aktivit, se opírá právě o 

dobrovolný základ, dobrovolná činnost je tak svou podstatou jejím pilířem. Byla 

specifikována především nestátní nezisková organizace, protože právě k činnosti NNO 

přispívají velkou měrou právě dobrovolníci. U samotného termínu dobrovolnictví se 

ukázalo, že neexistuje jednoznačná definice tohoto pojmu. K přesnějšímu vymezení 

dobrovolnictví jsem se dopracovala především prostřednictvím vymezení pojmosloví, jež 

bezprostředně s termínem dobrovolnictví souvisí. Pro pevnější uchopení fenoménu 

dobrovolnictví jsem z různých hledisek představila jednotlivé typy dobrovolné činnosti a 

mimo to jsem také uvedla přínos dobrovolných aktivit pro společnost. Dalším zásadním 

pojmem této práce bylo neformální vzdělávání, které je jednou ze složek širšího konceptu 

celoživotního učení. 

 Po situování sledované problematiky do širšího kontextu a v rámci pojmosloví 

mohl být prostor věnován smíšenému výzkumnému šetření, které si kladlo za cíl 

analyzovat vzdělávací programu přípravy dobrovolníků k dobrovolné činnosti u dvou 

vybraných neziskových organizací a jejich přístup k evaluaci vzdělávacího programu. Po 

stručném představení každé z organizací a po zasazení vzdělávacího programu do jejich 

systému neformálního vzdělávání, přecházím k samotnému výzkumnému šetření, které 

odhaluje zkoumanou problematiku jak z pohledu zaměstnanců obou organizací, tak z 

perspektivy jejich dobrovolníků, za použití smíšeného výzkumného přístupu s preferencí 

kvalitativní výzkumné strategie. Výstupy z kvalitativní části šetření jsem získala 

prostřednictvím analýzy dat z polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci organizací, 

druhou, kvalitativní část šetření tvoří vyhodnocení dat ze standardizovaných dotazníků, 
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jež vyplňovali dobrovolníci organizace INEX-SDA a YMCA v ČR. Výsledky šetření se 

protínají především v závěrečné diskuzi, která zahrnuje i odpovědi na dílčí výzkumné 

otázky.  

 Sledování problematiky vzdělávacího programu přípravy dobrovolníků na 

vykonávání dobrovolné činnosti ve vybraných neziskových organizací prokázalo, že 

pouhý fakt realizace přípravného školení dobrovolníků je velice významným aspektem 

práce s dobrovolníky, zejména pokud jde o upevnění motivace dobrovolníků a jejich 

přiblížení se k organizaci, a pozitivně působí i na samotnou dobrovolnou činnost, která se 

stává díky absolvování programu efektivnější. Vyšší efektivitou jednotlivých 

dobrovolnických aktivit je zvyšována mimo jiné kvalita práce neziskové organizace, 

která se pozitivně odráží také na kvalitě života společnosti a která tak má přidanou 

hodnotu v podobě rozvoje občanské společnosti.  

 Z výsledků šetření vyplývá, že čas a energie věnovaná evaluaci v průběhu 

programu má míru návratnosti v podobě zvyšování kvality programu. Dále šetření 

přineslo pohled na dvě organizace, které – jak se ukázalo – přistupují k pedagogické 

evaluaci vzdělávacího programu přípravy dobrovolníků velice odlišně. Rozklíčování 

těchto dvou přístupů může být inspirací pro další nestátní neziskové organizace, které 

teprve o přípravě svých dobrovolníků uvažují anebo pro ty, které dobrovolníky již 

k vykonávání dobrovolné činnosti připravují, nicméně pedagogickou evaluaci v rámci 

programu neuplatňují. Z výsledků šetření totiž mimo jiné vyplývá, že čas a energie 

věnovaná evaluaci v průběhu programu má míru návratnosti v podobě zvyšování kvality 

programu. Práce může být dále námětem pro případná další šetření na poli pedagogické 

evaluace, zaměřující se na vzdělávací program přípravy dobrovolníků. Jelikož zachycuje 

pouze jeden z aspektů neformálního vzdělávání dobrovolníků v NNO, naznačuje tím 

zároveň směr dalšího možného zkoumání této problematiky. Mým doporučením pro 

budoucí možné sledování, pokud jde o vzdělávací program přípravy dobrovolníků, by 

bylo zaměřit se například na využití v rámci vzdělávacího programu přípravy nabytých 

znalostí, dovedností a zkušenosti dobrovolníků v delším časovém horizontu dobrovolné 

činnosti i mimo ni.  
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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      

 

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

       

 

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?") 
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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. 
 

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  
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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 

 
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      

 
3. Jak hodnotíš poslání YMCA? * 

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

Poznat nové lidi, 
navázat nové 
vztahy 

      

Jiné       
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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 

 
12. Jaké je Tvé nejvyšší dosažené vzdělání? * 

Povinné 
o Základní 

o Vyučen/a 
o Středoškolské  
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o Vyšší odborné 
o Vysokoškolské 

 
13. Jaké je Tvé pohlaví? * 

Povinné 
o Muž 

o Žena 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 101  

 

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 



 104  

 

 

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 

 

 

 


