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7. Přílohy 

7.1 Osnova rozhovoru 

1. Jaká byla Vaše první zkušenost s dobrovolnickou činností? 

a. Co Vás vedlo k výkonu této činnosti/činností? 

 Jak dlouho (a proč) jste u této činnosti setrval/a? 

b. Jak byste popsal/a Vaši současnou motivaci? 

 Měnil se v čase Váš přístup k činnosti (zdokonalení)? 

c. Věnuje se dobrovolnictví i někdo z Vašich blízkých? 

2. Jaký vidíte přínos Vaší dobrovolnické činnosti? 

a. Vykonával/a byste obdobnou činnost i mimo obec? 

 Pokud byste si mohl/a vybrat mezi obdobnou činností mimo obec 

a činností jiného druhu v obci, co byste preferoval/a? 

b. Jakým způsobem se rozhodujete o (ne)účasti na konkrétních činnostech? 

3. Jak to máte se členstvím v dané organizaci? / Proč preferujete působení mimo 

organizační rámec? 

a. Došlo k sepsání dobrovolnické smlouvy? 

b. Absolvoval/a jste nějakou přípravu, školení? 

 Ovlivnila dobrovolnická činnost Váš profesní ţivot (a naopak)? 

c. Vykonával/a byste obdobnou činnost i u jiné / nějaké organizace? 
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7.2 Kódovací kniha 

1 Před rokem 1989 

1.1 Brigády 

     1.1.1 Odpor 

     1.1.2 Tolerance 

     1.1.3 Velká časová zátěţ 

  1.1.4 Zpochybnění dobrovolnosti 

  1.1.5 Větší míra nadšení, neţ po revoluci 

1.2 Politické zřízení 

     1.2.1 Odpor 

     1.2.2 Tolerance 

     1.2.3 Nedůvěra 

  1.2.4 Spolupráce 

1.3 Atmosféra ve společnosti 

     1.3.1 Více času na D aktivity 

  1.3.2 Únik skrze zájmové aktivity 

1.4 Po revoluci 

  1.4.1 Nostalgie 

  1.4.2 Stesk 

  1.4.3 Významný dopad na náplň činnosti 

  1.4.4 Zlom v přístupu k dobrovolnictví 

  1.4.5 Obrovské moţnosti 

  1.4.6 Přetrvávající nedůvěra vůči společnosti 

   

2 Rodina 

     2.1 Vazba na potomky 

  2.1.1 Nezájem potomků 

  2.1.2 Snaha předat ţivotní hodnoty 

  2.1.3 Cílová skupina činnosti 

     2.2 Vazba na partnera 

2.2.1 Podpora v činnosti 

     2.3 Vazba na příbuzné 

                2.3.1 D skrze příbuzného 

  2.3.2 Snaha pomáhat příbuzným 

 2.4 Vazba na rodiče 

  2.4.1 Nepochopení 

  2.4.2 Dost svých starostí 

  2.4.3 Altruistické geny 

 2.5 Vazba na sourozence 

  2.5.1 Vykonávání činnosti spolu se sourozencem 

 

 

 

 

 

3 Obec 

     3.1 Vztah k bydlišti 

                3.1.1 Silný 

                3.1.2 Slabý 

  3.1.3 Činnost neiniciována prostředím obce 

  3.1.4 Participativní vztah k jakémukoliv místu  

  3.1.5 Snaha o zlepšení společenského ţivota 

 3.2 Působení mimo obec 

  3.2.1 Pouze kdyţ nebyla moţnost výkonu v obci 

  3.2.2 Zvaţování této moţnosti 

 3.3 Prostředí obce 

  3.3.1 Postupující urbanizace 

  3.3.2 Potřeba participace 

3.3.3 Sousedská solidarita 

3.3.4 Veřejný prostor 

3.3.5 Nedostatek moţností občanského vyţití 

3.3.6 Stimulace fungování organizace 

3.4 Konflikt 

  3.4.1 Snaha o dohled a regulaci její činnosti 

 

4 Motivace 

     4.1 Významná ţivotní událost 

  4.1.1 Osud 

  4.1.2 Obtíţná ţivotní situace 

     4.2 Pocit odpovědnosti 

  4.2.1 Snaha o konání dobra 

  4.2.2 Závazek k vykonanému dílu 

  4.2.3 Obětování se ve prospěch celku 

     4.3 Sobecká 

  4.3.1 Před revolucí to “otevíralo vrátka” 

  4.3.2 Před revolucí metály 

  4.3.3 Benefity 

  4.3.4 Zábava 

  4.3.5 Snaha vytvářet reciproční prostředí 

     4.4 Časový přebytek 

  4.4.1 Smysluplné naloţení s volným časem 

     4.5 Vztah k přírodě 

                4.5.1 Pobyt v přírodě od dětství 

  4.5.2 Základ pro výkon činnosti 

4.5.3 Snaha chránit přírodu 
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4.6 Blízké osoby 

   4.6.1 Přátelé 

   4.6.2 Partner 

   4.6.3 Tvorba osobních pout 

   4.6.4 Děti 

4.7 Vztah k okolí 

  4.7.1 Starost o stav okolí 

  4.7.2 Morální povinnost 

4.8 Plnění cílů 

   4.8.1 Činnost je efektivní nástroj pro změnu 

   4.8.2 Osobní rozvoj 

   4.8.3 Snaha o postup v hierarchii 

   4.8.4 Viditelné výsledky 

   4.8.5 Racionalita 

 4.9 Práce s dětmi 

  4.9.1 Potřeba předání zkušeností 

  4.9.2 Výchova 

  4.9.3 Pomáhat jim, protoţe si samy nepomohou  

  4.9.4 Vděk 

 

5 Přínos 

     5.1 Společenský 

  5.1.1 Vzdělávací 

  5.1.2 Aktivizující 

  5.1.3 Podpora místního společenského ţivota 

  5.1.4 Podpora místní ekonomiky 

  5.1.5 Výchovný 

  5.1.6 Obohacující 

  5.1.7 Láska 

  5.1.8 Péče o cílovou skupinu 

     5.2 Osobní 

                5.2.1 Příjemný pocit 

                    5.2.2 Dobrý pocit 

  5.2.3 Pocit osobního rozvoje 

 5.3 Ekologický 

  5.3.1 Oţivování přírodního bohatství 

  5.3.2 Ochrana přírody 

  

5.4 Okolí 

  5.4.1 Zdokonalování spolupracovníků 

  5.4.2 Přínos pro rodinu 

      

 

 

6 Bariéry 

     6.1 Časová tíseň 

  6.1.1 Obětování většiny volného času činnosti 

  6.1.2 Občas přednost soukromému ţivotu 

  6.1.3 Občas přednost zájmům 

  6.1.4 Přednost práci 

      

6.2 Vlastní problémy 

  6.2.1 Problémy se školou 

  6.2.2 Pocit vlastní nedostatečnosti 

  6.2.3 Vědomí vlastních limitů 

  6.2.4 Nevyuţití vlastního potenciálu 

  6.2.5 Lenost 

  6.2.6 Pragmatismus 

 6.3 Po revoluci 

  6.3.1 Ztráta motivace 

  6.3.2 Deziluze 

  6.3.3 Změny prostředí výkonu činnosti 

  6.3.4 Změna stylu ţivota díky časové vytíţenosti 

 6.4 Společenské 

  6.4.1 Vymezení se vůči nastavení hodnot většiny 

  6.4.2 Jiné, volnočasové aktivity 

  6.4.3 Zaměření se na studium 

  6.4.4 Zaměření pouze na problémy v okolí 

  6.4.5 Odpor vůči kolektivní mentalitě 

  6.4.6 Dobrovolnictví je slabé společenské téma 

  

6.5 Organizační 

  6.5.1 Neshody s fungováním organizace 

 

7 Organizační kontext 

     7.1 Pracovní náplň 

                7.1.1 Proměna činnosti v čase 

  7.1.2 Formalizace závazků 

  7.1.3 Nezávislost 

  7.1.4 Nejistota 

  7.1.5 Neformálnost 

  7.1.6 Zklamání 

     7.2 Hierarchie 

                7.2.1 Postup v hierarchii 

                    7.2.2 Jasně definované pozice 

  7.2.3 Řízení shora 

  7.2.4 Jasně definované postupy 

  7.2.5 Rozpor s vyšší autoritou 

  7.2.6 Demokracie 
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  7.2.7 Samozřejmé členství 

  7.3 Přístup 

  7.3.1 Větší pozornost aktivitám neţ organizaci 

7.3.2 Malá orientace ve fungování organizace 

7.3.3 Zaměření na aktivity, ne formality 

7.3.4 Tradice motivuje k činnosti v organizaci 

   

8 Profesionalizace 

8.1 Školení a kurzy 

  8.1.1 Celostátně uznávané zkoušky/kurzy/školení 

  8.1.2 Potřeba vzdělání pro výkon činnosti 

  8.1.3 Participace na tvorbě vzdělávacích projektů 

8.2 Smlouvy 

     8.2.1 Nepotřebuje D smlouvy 

  8.2.2 Smlouva samozřejmostí 

  8.2.3 Vyuţití smluv v budoucnu 

8.3 Znalosti 

     8.3.1 Expertní znalosti 

  8.3.2 Vyzdvihnutí praxe nad odborná školení 

 8.4 Náplň 

  8.4.1 Profesionalizace organizace 

  8.4.2 Odliší dobrovolné a specializované činnosti 

  8.4.3 Vymezení se vůči ekonomizaci společnosti 

  8.4.4 Kritický přístup 

  8.4.5 Přijímací řízení 

  8.4.6 Supervize 

  8.4.7 Práce na zdokonalování vlastní činnosti 

 8.5 Propojení s profesí 

  8.5.1 Firemní dobrovolnictví 

 

9 Dobrovolnická činnost 

     9.1 Délka výkonu dobrovolnické činnosti 

                9.1.1 Celý ţivot 

  9.1.2 Věkově omezeno 

  9.1.3 Vize do budoucna 

  9.1.4 Významná část ţivota 

  9.1.5 Omezeno vnějšími faktory 

  9.1.6 Zapojení v pokročilé ţivotní fázi 

  9.1.7 Lítost, ţe to nezačal/a dělat dřív 

     9.2 Vztah k dobrovolnické činnosti 

                9.2.0 D jako odpovědnost 

9.2.1 D jako náročná povinnost 

                    9.2.2 D podřízenost aktivitám 

  9.2.3 Ospravedlňování činnosti 

  9.2.4 Zaloţena na jasně vymezených hodnotách 

  9.2.5 Naprostá oddanost 

  9.2.6 Reflexe vztahů okolí 

  9.2.7 Ekonomická hodnota 

  9.2.8 Vrozené pouto k činnosti 

  9.2.9 Přístup spolehnutí se sám na sebe 

     9.3 Časová náročnost 

                9.3.1 Pravidelnost 

                9.3.2 Nepravidelnost 

  9.3.3 Potřeba delegovat pracovní náplň na ostatní 

 9.4 Spolupráce 

  9.4.1 Spolupráce se školami 

  9.4.2 Spolupráce se sousedy 

  9.4.3 Spolupráce s okolím 

  9.4.4 Spolupráce s organizacemi 

  9.4.5 Spolupráce s obcí 

  9.4.6 Spolupráce s komerčním sektorem 

9.5 Invence 

9.5.1 Vyústění ţivotní dráhy 

  9.5.2 Neklade důraz na vývoj 

  9.5.3 Přispění k rozvoji činnosti 

  9.5.4 D činnost jako alternativní seberealizace 

  9.5.5 Operativní přístup k řešení problémů 

  9.5.6 Iniciace 

 9.6. Vývoj 

  9.6.1 Přirozený vývoj činnosti v čase 
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7.3 Slovníček pojmů a zkratek 

 

D: vyskytuje se pouze v kódovací knize a zastupuje pojem dobrovolnictví 

Dimenze: kolektivní nebo reflexivní, případně hybridní; jedná se o dvě základní dimenze 

nosného teoretického konceptu dobrovolnictví této práce 

Hybridní dobrovolnictví: dodatečná dimenze, jeţ byla vytvořena v průběhu analýzy dat, aby 

pomohla zastřešit ty informátory, kteří ztělesňovali významné kolektivní i reflexivní prvky 

Kategorie: jedná se o šest specifických oblastí dobrovolnictví, na kterých můţeme zkoumat 

kolektivní nebo reflexivní tendence; jmenovitě jsou to: biografický referenční rámec, motivační 

struktura, zaměření a intenzita závazku, organizační prostředí, výběr oblasti činnosti a vztah 

k placenému zaměstnanci 

Klíčový informátor: u kaţdé kategorie, která byla v rámci nějaké z dimenzí významná, byli 

určeni informátoři s nejreprezentativnějšími kolektivními, reflexivními nebo hybridními rysy; 

tyto informátory jsem pojal jako klíčové a z jejich výpovědí vybral vhodné doplňující citace 

Profil informátora: součástí výsledků analýzy bylo popsání jednotlivých případů z hlediska 

kategorií kolektivního a reflexivního dobrovolnictví, čímţ vznikl profil kaţdého informátora 
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8. O autorovi 

Bc. Ondřej Hrubeš (* 31. 8. 1989 Brandýs nad Labem) 

Dobrovolnictví se věnuje od svých 15 let, kdy absolvoval akci 

Týden pro les organizace Hnutí Duha, které se v dalších letech 

zúčastnil ještě dvakrát. V letech 2005 – 2008 vypomáhal s vedením 

skautského oddílu. Dobrovolnická kariéra pokračovala pozicí 

pomocníka na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, která se 

postupně vyvinula v pořadatelský post při kaţdoročním 

organizování promítání s názvem Jeden svět v Jinonicích v letech 

2010 – 2013. V roce 2012 a 2013 se účastnil intenzivního projektu 

SOS 18, zaměřeného na děti z ústavní péče a jejich přípravu na 

samostatný ţivot. S tím souviselo absolvování certifikovaných pracovních seminářů a završení 

spolupráce vzdělávacím programem Kniha ţivota v roce 2014. V průběhu ţivota se podílel i na 

různých jednorázových dobrovolnických aktivitách, např. ve spolupráci s organizací CEDU. 

Významným posunem v ţivotní dráze dobrovolníka byla v roce 2014 iniciace úklidové akce 

v konkrétní lokalitě, kde vyzval přátele a místní občany k likvidaci černých skládek. Výsledkem 

jsou pravidelné půlroční události, na nichţ si autor plně prověřil organizační schopnosti 

a zároveň obohatil své zkušenosti o kooperaci s místní správou i komerčním subjektem. 

Právě objevování nových perspektiv v rámci organizování úklidových akcí bylo jedním 

důvodem tematického zaměření diplomové práce. Komunikace s místními obyvateli a správními 

orgány donutili autora se zamyslet nad vazbou dobrovolnických aktivit a obce. Druhým 

důvodem byla touha o vytvoření akademické přidané hodnoty jeho dobrovolnické kariéře. 

V roce 2014 absolvoval bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních 

studií Univerzity Karlovy. V září téhoţ roku nastoupil na magisterský obor Studia občanského 

sektoru na stejné fakultě s vizí prohloubit své vzdělání v oblasti neziskových aktivit. 


