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Příloha č. 2 

 

Deník výzkumníka 

 

Příprava pozorování a vstup do terénu 

23.3.2016 

Z facebooku jsem se dozvěděla o možnosti dobrovolnictví na OPRL 2016. Po zvážení jsem se 

rozhodla přihlásit. Vyplnila jsem dotazník se svými kontaktními údaji a preferencemi mého 

zapojení.  

Potvrzení i přijetí do týmu mi přijde na email. 

Požadavky: minimální doba 9 dní (případně pouze víkendy) a minimální věková hranice 17 let 

Před začátkem zapojení proběhne také proškolení všech dobrovolníků jak na činnosti na 

jednotlivých pozicích, tak o obecné pomoci ostatním – zatím nejsou uvedeny bližší informace 

(termín, počet hodin školení…), tak snad to upřesní co nejdříve 

Co jako týmový člen získám? Kolekci olympijského oblečení pro dobrovolníky, zajištěné 

ubytování a stravu 

Pocity: Těším se. Vyjde to? 

 

3.4.2016 

Je to mu 11 dní a stále se mi nikdo neozval. Počítají se mnou? Mohu s nimi počítat já o 

prázdninách? 

Napsala jsem jim email s žádostí o potvrzení účasti/ neúčasti na OPRL 

7.4.2016 

Odpověď: Po vyplnění dotazníku je nutné se přihlásit do skupiny dobrovolníků na Facebooku, 

tam jsou již všechny další informace. 

Do skupiny na facebooku jsem se přihlásila. S účastí zřejmě můžu počítat? 

 

10.4.2016 

Byla jsem přijata do skupiny na Facebooku: Dobrovolníci Olympijský park Rio – Lipno 2016. 

 

22.6.2016 

Dnes jsem kontaktovala hlavního koordinátora dobrovolníků Tomáše Mirovského ohledně 

spolupráce s výzkumem. Seznámila jsem ho s hlavním cílem bakalářské práce a zeptala, zda by 

měl o sesbíraná data zájem.  
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Následně jsem ho požádala, zda by byl ochotný poslat mi emailové adresy na dobrovolníky.  

23.6. 2016 

Odpověď: Tomáš Mirovský mi odepsal, že pokud s tím budu souhlasit, tak by mi nedaly kontakty, 

ale rozeslali dotazník všem. O zpětnou vazbu má veliký zájem a předem děkuje. Dále dodal, že 

bude rád za podrobnější informace o práci. Především by ho zajímalo hodnocení způsobu 

komunikace přes FB a doplněk e – mail.  

7.7. 2016 

Tomáši Mirovskému jsem poděkovala za projevený zájem a souhlasila s jeho podmínkami. 

 

29.7.2016 

5 dní před začátkem akce (4.8.2016) Veronika Krejčová teprve přikládá základní informace pro 

dobrovolníky. 

Shrnutí informací: 

Ubytování – je v řešení (buď tělocvičny nebo stany) 

Každý dobrovolník, který bude na Lipně minimálně 9 dnů, dostane 2 trička, mikinu a bundu 

dobrovolníka Olympijského parku 

Pro každou lokalitu jsou sepsané informace zvlášť: 

• Příjezd 

• Ubytování- 1.8.2016 (tedy 2 dny před odjezdem) se začne řešit způsob a místo ubytování! 

- vzhledem k nepříznivému počasí dobrovolníci začali odříkat svou účast- stížnosti 

na neinformovanost, vzhledem k nepřízni počasí nemají ani dostatek času na 

sehnání kvalitního outdoor vybavení  

• Fasování oblečení a podpis smlouvy dobrovolníka 

• Školení dobrovolníků- od 13.30 hod. na místě 

• Zahájení prací 

• Kontaktní osoba 

• Zahájení stravování 

• Ukončení 

STRAVOVÁNÍ 

 dobrovolníci obdrží denně 3 jídla (snídaně - balíček, oběd - polévka, hlavní jídlo, večeře 

- hlavní teplé jídlo) 

 Na výběr budou mít v případě obědů a večeří vždy ze 3 jídel (v příloze již menu na první 

týden) 

 Na každém místě, dle počtu dobrovolníků, bude várnice s horkým čajem v případě 

špatného počasí  
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 Časy dovozu jídel budou: 

 snídaně - 8.00 - 10.00 hod 

 obědy - 11.30 - 13.30 hod 

 večeře - 18.00 - 20.00 hod 

 Vegetariánské jídlo bude od 8. 8. vždy 3. variantou. 

Pozn. Informace jsou napsané jednoduchou formou. Nepůsobí to profesionálně. 

Pocity: NEINFORMOVANOST, vše se řeší na poslední chvíli a přes Facebook – vše si musím 

dohledávat sama v příspěvcích a komentářích. Už mě to nebaví. Zklamání 

1.8. 2016 

Zahájení Olympijského parku Rio- Lipno 2016. 

Zprávy od klíčového informátora Honzy: Lipno mě úplně vytáčí. Nevíme vůbec nic 😕 Snad 

jediný, co vím je, že tam budu. Snad to bude dobrý ☺ 

4.8.2016 

Zprávy od klíčového informátora Honzy: Markét a včera jsme se byli podívat v tom hlavním 

centru olympijského parku a teda… Chybí jim ještě tooooolik práce. Že to do soboty nemůžou 

stihnout. V žádným případě to nemůžou stihnout. Tak sem na to zvědavý 😀 U nás ve Frymburku 

na atletice sem byl taky a máme tam takový maličký atletický oválek a bude to tam asi trochu 

klidnější. Tak sem na to taky zvědavý. A nedá se tam házet třeba oštěpem, kladivem. Ale tak či 

tak, si ty 3 týdny užiju. 

Pocity: Je to pravda, o tom parku nevíme téměř nic. Neumím si představit, že bych tam jela sama 

bez kamarádů. Nejspíš bych to odřekla. Mám pocit, že ani neví, že přijedu 

9.8.2016 

Zprávy od dobrovolníků: Nespokojenost. Jeden dobrovolník dokonce zveřejnil na Facebooku 

na skupině dobrovolníků OPRL příspěvek s nespokojeností kvalitou stravy. Jedna dobrovolnice 

byla dokonce hospitalizovaná, neboť alergeny v jídle byly špatně uvedeny. 

Ti, kteří odjíždí na druhou polovinu olympijského parku nemají dosud téměř žádné informace. 

Dobrovolníci začínají být nervózní. 

Zprávy od klíčového informátora Honzy: Je to pravda. Napsal to kamarád Tadek a já s ním 

plně souhlasím. A víš co? Vedoucí organizátoři uvažují, že Tadka za tohle pošlou domů. Tak 

jsme jim s klukama řekli, že jestli půjde on – tak my taky.  

12.8.2016 

Dnes mi telefonoval Martin Mauer (manažer sekce atletiky, kde budu působit) ohledně účasti na 

olympijském parku a zajištění ubytování. 

Za 4 dny odjíždím. 

14.8.2016 

Na požádání odesíláme všichni dobrovolníci (z druhé poloviny) emailem svou fotku na akreditaci. 

16.8.2016 
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Dnes večer odjíždím z Prahy do Lipna nad Vltavou. Jsme domluveni, že se nahlásím až zítra ráno. 

Pocity: Už ani nevím, jestli se mám těšit.  

 

Olympijský park Rio- Lipno 2016 

17.8.2016 

Každý den je ranní schůzka dobrovolníků v 9.45hod. V 10.00hod. je zahájení a otevření areálu 

pro návštěvníky.  

Seznámila jsem se osobně s manažerem sekce Martinem Mauerem, který se mnou vyřídil všechny 

pracovní náležitosti. Dostala jsem kolekci olympijského oblečení pro dobrovolníky. 

První dojem z manažera: Je milý, schopný, zábavný ☺  

Zítra si mám jít zažádat o akreditaci 

 

Denní program: 

Snídaně: 8.00 - 10.00 hod. 

Informační schůzka dobrovolníků: 9.45 hod. 

Zahájení směny: 10.00hod. 

Obědy: 11.30 - 14.30 hod. 

Informační schůzka dobrovolníků: 18.00hod. 

Večeře - 18.30 - 20.00 hod. 

 

Délka pracovní směny: 10.00- 18.00hod. 

Zde jsem si připravila tabulku, kterou budu každý zaznamenávat.  

Oblast pozorování Popis výzkumníka 

Vlastnosti a dovednosti manažera sekce Skvělá komunikační dovednost, dobré vedení 

dobrovolníků. Je v naší skupině oblíbený. 

Méně oblíbený jsou však Lenka (…) a její otec 

…. (…)- autokratický styl vedení 

dobrovolníků 

Komunikace Bez problému 
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Informace o událostech OPRL Dnes je vítání Olympioniků z Ria – nicméně 

vše probíhá v hlavním centru Lipna nad 

Vltavou. Nás se to tedy ve Frymburku netýká. 

Nemáme možnost se tam dostat.  

(dlouhá pracovní směna, špatná dopravní 

dostupnost) 

K nám dorazila Jarmila Kratochvílová 

Stezka korunami stromů od 18:30 hod. 

Popis denní aktivity Řízení stanoviště: Dopoledne: Skok daleký, 

Odpoledne: Hod oštěpem 

Seznámení návštěvníků s disciplínou, 

zaznamenávání sportovních výkonů, 

motivace, organizace dobrovolníků a 

účastníků 

Kvalita stravování v areálu Oběd: 

Polévka- studená, vývar (neochutnala jsem ji) 

Hlavní chod – studený. Plněná paprika 

mletým masem a těstoviny. Těstoviny plavaly 

v oleji s červeným zabarvením. Papriku jsem 

raději neochutnala. 

 

Pokrmy jsou balené v plastových nádobách 

s umělohmotnými příbory. Vše je pokládáno 

na zem. Dobrovolníci jsou postupně voláni na 

oběd. Někdo jde v 11.00hod.- někdo až 

v 15.00 hod. (poslední mají to, co na ně 

zbyde). 

 

Tak jo. Všichni měli pravdu. Jídlo je o dvě 

úrovně horší než školní jídelna.  
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18.8. 2016 

Oblast pozorování Popis výzkumníka 

Vlastnosti a dovednosti manažera sekce Je fajn. Líbí se mi jeho vedení. Co je potřeba, 

to si zařídí. Je to člověk na svém místě 

Komunikace Tomáš Mirovský mi dnes zajišťuje tištění 

dotazníků. Jsme domluveni, že sběr dat 

proběhne v pátek a v sobotu. 

Informace o událostech OPRL  

 

Zajímavosti Stravu jsme měli možnost si přihřát 

v mikrovlnce, ale z časového hlediska to 

nebylo jednoduché stihnout.  

 

Pocity Park vypadá hezky i ostatní dobrovolníci. Líbí 

se mi sportovní nadšení návštěvníků. Je super, 

jak všichni fandí ☺ 

Mám radost ze setkání s Jarmilou 

Kratochvílovou. Obdivuji ji ☺. 

Stezka korunami stromů byl zase nový zážitek 

Nicméně ta strava je strašná. Jsem naštvaná. 

Je to jako výraz neúcty k dobrovolníkům. 

Uvědomuje si organizace, že jí tu všichni 

pracují zadarmo…?  

Mnoho dobrovolníků mrzí i to, že se nemohli 

setkat s olympioniky z Ria. Je to jeden 

z důvodů, proč jsem jeli… 
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Popis aktivit Střídání disciplín: vrh koulí a překážkový 

běh 

Kvalita stravování v areálu Oběd: 

Polévka – studená 

Hlavní chod – UHO (=univerzální hnědá 

omáčka) a knedlík 

 

Bližšímu popisu už se nebudu vyjadřovat. 

Rozčílila bych se.  

Zajímavosti Je veliké teplo. Místní záchranář kontroluje 

každého, zda má dostatek vody a dává 

k dispozici opalovací krém. 

Pocity Dneska to bylo fajn. Celkem to rychle 

uběhlo.  

Nicméně mě mrzí, že tu nemám volný čas, 

tak jak bylo domluvené. Podle plánu měli 

být pouze dopolední či odpolední směny. 

Těšila jsem se, že ve volném času využiji 

sportovní aktivity Lipna (Běh, inline, 

kola,…) Stíhám si jít akorát ráno zaběhat.  

 

19.8.2016 

Oblast pozorování Popis výzkumníka 

Vlastnosti a dovednosti manažera sekce Žádost o propuštění ze směny o hodinu 

dříve- po přemlouvání souhlasil  

(chtěla jsem navštívit hlavní centrum OPRL, 

dokud ho nezavřou. Jiná možnost není) 
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Komunikace Tomáš Mirovský mi dovezl část vytištěných 

dotazníků na Frymburk podle domluvy. 

Zbytek doveze a rozdá na ostatní lokality 

sportovišť 

Informace o událostech OPRL Riverside Cross s Vávrou Hradilem 

Popis aktivit Disciplíny: Skok daleký a skok vysoký 

Kvalita stravování v areálu Stravu jsem si zajistila na celý den sama 

Zajímavosti Dnes jsem od dobrovolníků vybírala 

dotazníky – bez komplikací 

Pocity Atrakce jsem si nevyzkoušela. Byla tam 

dlouhá fronta- nestihla jsem to. 

Večer to bylo osvícený a žilo to tam ☺ 

Zítra jedeme domůů! :)  

 

20.8.2016 

Oblast pozorování Popis výzkumníka 

Vlastnosti a dovednosti manažera sekce Jeví známky únavy, ale kdo ne ☺. Snaží se 

nás držet jako tým 

Komunikace Manažer všechny prosí, abychom zůstali do 

skončení OPRL. Většina z nás už chce odjet 

v sobotu večer. 

Přemlouvání – neúčinný 

Manažer je tedy nucen Frymburk na neděli 

zavřít 

Informace o událostech OPRL Slavností ukončení OPRL 2016 a veřejné 

poděkování dobrovolníkům 
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Večer je připravený raut pro všechny 

dobrovolníky 

Popis aktivit Disciplína: Hod oštěpem a překážkový běh 

Kvalita stravování v areálu Stále stejný. Bez zlepšení 

Zajímavosti Většina dobrovolníků odjíždí dnes domů. 

Do neděle nechtějí dále čekat. Z Prahy je to 

cesta na cca. 4 hodiny. 

Já odjíždím zítra dopoledne. 

Dnes jsem si na rautu pro dobrovolníky 

vyzvedla vyplněné dotazníky z ostatních 

sportovišť.  

Pocity Veřejné poděkování dobrovolníkům – vše 

dělané pouze na oko. Stále opakují, že bez 

nás by to nešlo, ale co pro nás udělali? 

Nepodařilo se jim zajistit základní 

požadavky na práci zadarmo: ubytování a 

stravu 

 

Raut – žádná velká akce. Téměř nikdo tam 

nebyl. K dispozici byli plechovky s ne/ 

alkoholickými nápoji + veka a obložené 

tácy. Nikdo tam dlouho nezůstal. 

 

Závěr: Těším se domů, ale jsem ráda, že 

jsem se účastnila. Byla to zajímavá 

zkušenost. 

Jsem zvědavá na vyhodnocení dotazníků. 
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Komunikace po skončení Olympijského parku Rio- Lipno 2016 

 

8.10.2016 

Dnes jsme byli pozváni prostřednictvím Facebooku na poslední závěrečnou party pro 

dobrovolníky v sobotu 15.10. 2016, kde nám budou rozdávány medaile a certifikáty.  

 

23.10. 2016 

Ti dobrovolníci, kteří nebyli na party si certifikáty mají vyzvednout osobně. Nicméně bez 

medaile. Nevidím důvod, proč?! Všichni nemohli v ten dorazit do Prahy na party. 

Řada z nás je požádala, jestli by nám je mohli poslat poštou – nevyhověno. Doufám, že to alespoň 

poslali lidem z Brna – aby kvůli tomu nemuseli jet do Prahy. 

Spolužák se tedy speciálně vydal na ČOV pro jeho a můj certifikát– neměli ho. Řekli nám, že ho 

nemohou najít a pošlou nám ho poštu. Neposlali. 

Přibližně za měsíc se vydala kamarádka na druhý pokus – úspěšně. Můj certifikát náhodou 

zahlídla v seznamu papírů. Vzala mi ho . Podle komentářů na facebooku jsme nebyli jediný 

případ. 

Dále jsem opakovaně žádala organizaci o potvrzení praxe do školy – bez odpovědi.  

Závěr: Už jsem tohoto způsobu organizace mám dost.   
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Příloha č.3: Datové kombinace odpovědí otázek č. 3, 5, 6, 15-17, 24, 25, 31 

Číslování otázek odpovídá číslování v datové matici 

 

Otázka č. 3 

11 a více – kombinace 

11. Sport a tělovýchova + Ekologie/ ochrana zvířat 

12. Školství + práce s dětmi a mládeží 

13. Sport a tělovýchova+ školství+ Práce s dětmi a mládeží 

14. Sport a tělovýchova + práce s dětmi a s mládeží 

15. Sport a tělovýchova + práce s dětmi a s mládeží + kultura a muzika 

16. Sport a tělovýchova + kultura a muzika 

17. Sport a tělovýchova + církev/ charita 

18. Sociální služby + práce s dětmi 

19. Sport a tělovýchova + školství 

20. Sport a tělovýchova + práce s dětmi a s mládeží + sociální služby 

21. Sport a tělovýchova + školství+ zdravotnictví 

22. Ekologie/ ochrana zvířat + sociální služby + práce s dětmi a mládeží 

 

Otázka č. 5 

7 a více – kombinace 

7. samostatně organizovaná skupina + jednorázová událost 

8. jednorázová událost + projekt 

9. Tělovýchovná jednota, Sportovní klub + jednorázová událost 

10. Samostatně organizovaná skupina + sportovní svaz+ projekt  

11. Tělovýchovná jednota, Sportovní klub+ samostatně organizovaná skupina+ 

jednorázová událost+ sportovní svaz 

12. Tělovýchovná jednota, Sportovní klub + samostatně organizovaná skupina 

13. Sportovní svaz + jednorázová událost 

14. Tělovýchovná jednota, Sportovní klub + projekt 

 

Otázka č. 6 

7 a více – kombinace 

1. přes rodinu/ přátelé + přes odkaz na webu, v televizi 
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Otázka č. 15 

10. 246 

11. 245 

12. 35 

13. 238 

14. 235 

15. 23 

16. 234 

17. 147 

18. 23457 

19. 125 

20. 12 

21. 236 

22. 27 

23. 237 

24. 146 

25. 124 

26. 127 

9.- Kamarádka umí 

přemlouvat, vlastně ani 

nevím, 

27. 367 

28. 24 

29. 123 

30. 256 

31. 145 

32. 457 

33. 137 

34. 257 

35. 346 

36. 45 

 

 

 

 

Otázka č.16 

7. Jiným způsobem: Radio  

 

Otázka č. 17 

1. Atletika 

2. SOV 

3. Plážová házená 

4. Minigolf 

5. Letáčky 

6. Orientační běh 

7. Box 

8. Různorodá práce – 

každý den jiná 

sekce 

9. Tábory, kulturní 

program 

10. Šachy 

11. Koordinátor 

dobrovolníků 

12. Informace 

13. Zázemí pro 

dobrovolníky 

14. Vodní sporty 

15. Motokáry 

16. Správa sportovišť 

17. Média, produkce 

18. Triatlon 

19. Softball 

(Baseball) 

20. Ultimate frisbee 

 

Otázka č. 24 

1. Stravování  

2. Ubytování 

3. Dlouhé pracovní směny 



XXI 

 

4. Příliš dlouhá pracovní doba na jedné pozici, stále stejná práce 

5. Nedostatečné informace 

6. Nerovnoměrná práce dobrovolníků a jejich využití, nedostatečný počet 

7. Celkově špatná organizace 

8. Neúčast olympioniků v sekci Frymburk 

9. Arogance některých placených členů ve vyšších postech  

10. Nic mě nezklamalo a vše se mi líbilo 

11. Dopravní dostupnost v areálu 

 

Otázka č. 25 

1. Nové zážitky 

2. Vstřícnost a ochota organizátorů 

3. Kolektiv dobrovolníků, seznámení se s novými lidmi 

4. Funkční oblečení, využití slev v areálu- možnost obléct se do oblečení olympioniků 

5. Nové zkušenosti – získání nových zkušeností, zkušenosti ve sportovním odvětví 

6. Využití volného času- vyzkoušení atrakcí pro veřejnost, akce organizované pro 

dobrovolníky (raut, večerní ohně pro dobrovolníky,…) 

7. Nadšení účastníků – stejné zájmy a cíle lidí 

 

Otázka č. 31 

1. Jihočeský 

2. Plzeňský 

3. Ústecký 

4. Středočeský 

5. Karlovarský 

6. Jihomoravský 

7. Vysočina 

8. Pardubický 

9. Zlínský 

10. Královehradecký  

11. Liberecký 

12. Královehradecký 
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Příloha č.4: Seznam komentářů otevřené otázky č. 11  

 

V datové matici se jedná o otázku č. 24 

 

Oblast kritiky a návrhů pro zlepšení spolupráce v týmu dobrovolníků 

11. Prosím uveď, co Tě během spolupráce v týmu dobrovolníků Olympijského parku Rio-

Lipno 2016 zklamalo a co by se mohlo příště udělat lépe: 

 

1 Jídlo, Organizace, Informovanost, jednání s lidmi 

2 Arogance některých placených členů na vyšších postech 

3 byl jsem spokojen  

4 Byla jsem zklamaná kvalitou jídla a neinformovanosti třeba co máme na jakém 

stanovišti… 

5 často studené jídlo 

6 Divnolidi 

7 Doprava mezi městy, stravovaní 

8 Dostupnost Frymburku ve večerních hodinách. Občas kvalita jídla. Kvalita 

dopravování… 

9 chybějící spoj z Lipna do Frymburku v době, kdy se park na Lipnu zavíral, cca 22:00 

v prvni… 

10 Chyběla mi kontrola pracovišť koordinátorem dobrovolníků, při které by zjistil 

skutečně… 

11 jídlo 

12 Jídlo, jídlo, jídlo, informovanost a vetší kapitál pro dobrovolníky (kvůli nedostatku 

lidí…) 

13 jídlo, v celém areálu nebylo jediné zrcadlo 

14 Komunikace před akcí dost vázla, nikdo pořádně nevěděl, co bude dělat, kde bude 

spát,… 
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15 Komunikace s některými lidmi. 

16 Kvalita jídla 

17 Lepši informovanost začínající již před začátkem akce. Lépe předpovídat možné 

problémy. 

18 Lepší organizace a udílení informací před začátkem parku. 

19 Moc přechvalovaný celý projekt Rio Lipno, jinak jakožto nováčkovi mi nic špatného 

nepřišlo. 

20 možná lepší jídla, jinak bylo všechno super! 

21 Myslím, že by to chtělo nějaké základní informace pro dobrovolníky, nějaké 

menší… 

22 Neinformovanost v některých situacích 

23 Nejvíce mě zklamalo stravování. Nejdříve slibovat výběr jídel či příloh a nakonec… 

24 Nelaskavost ze strany organizátorů dobrovolníků 

25 nic 

26 Nic 

27 Nic mě nezklamalo 

28 Občasná nekoordinovatelnost, zbytečné prostoje, pak na rychlo nahánění, někteří 

dobrovolníci… 

29 Organizace ještě před zahájením. Naprostá neinformovanost. 

30 Organizace při příjezdu, nepřítomnost koordinátora na miste, nulové informace. 

Strava byla… 

31 Organizace, jídlo 

32 Strava 

33 Stravování – kvalita jídel byla asi tak na úrovni školní jídelny a navíc prakticky… 
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34 tentokrát rozhodně strava! 

35 Ubytování a jídlo. 

36 Určíte přístup k dobrovolníkům. Jednaní občas bylo arogantní a nemístné. Neustále 

poučovaní… 

37 Větší vytíženost a odpovědnost dobrovolníků 

38 vše ok 

39 všechno se řešilo na poslední chvíli... 

Zrušili skupinu, do které jsem byla zapsána,… 

40 Zacházení s dobrovolníky bylo velmi sprosté. A ke konci práce by se mohl každému 

dobrovolníkovi… 

41 Zajistit lepší stravování  

42 Ze začátku menší problémy hlavně s jídlem, ale i na to se dalo zvyknout, věřím, že… 

43 Zklamala mě troch u organizace například ohledně jídla, pokud jsem byla na 

stanovišti… 

44 Zklamali mě lidé, kteří evidentně nechtěli nic dělat a celý park se poflakovali 

různě… 

45 Zklamalo mě chování některých dobrovolníků-kolegů. Pár lidí bylo neustále s něčím 

nespokojeno. 

46 Zklamalo mě jednání určitých lidí, když nemám rád kontakt s lidmi, tak nedělám 

tuto… 

47 Postrádal jsem párátka 

48 Celkem vše ok, jen pár drobností ohledně jídla 

49 Jídlo, občasné nepříjemné zacházení s dobrovolníky ze strany majitelů sportovišť  

50 Jídlo 

51 Zařazení na delší dobu k jedné pozici 

52 Lepší komunikace před začátkem akce 
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53 Nedokonalosti sice byly, ale s tím už se musí při velkých akcích počítat, ale nic 

nebylo na úrovni zklamání 

54 Strava, ubytování 

55 Strava 

56 Počasí 

57 Rozdíly v práci dobrovolníků, jejich využití 

 

58 Stravování, zneužívání práce dobrovolníka 

59 Nic 

60 Rozdělování pracovních pozicí, málo informací po příjezdu do OP 

61 Nedostatek základních informací (hlavně ze začátku) 

62 Celková organizace, předávání informací, kastování lidí na „kamarády“, nestejné 

podmínky pro všechny 

63 1. Moc HK (houskový knedlík) a omáček na jedno brdo 

2. Neekologické jednorázové jídelní misky a nářadí 

3. To, že se v bydlišti dobrovolníků ztrácelo (= bylo kradeno) služební oblečení 

64 Strava 

65 Někteří jsou hamouni 

66 Stravování, nižší informovanost, počasí 

67 Stravování dobrovolníků 

68 Strava – studená, ne podle lístku a někdy i nevegetariánská verze, chuťově hroší než 

školní jídelna 

Dobrovolníci tu nejsou místo organizátorů – ale jako výpomoc 

Velikost oblečení 

69 Nespravedlivé rozdělování dobrovolníků do sekcí 

Častá neochota 

Známosti, neinformovanost, jídlo na prd 

Povýšení chování VIP a „lepších lidí“ 

Ani 1x jsem nebyla na pozici, kvůli které jsem přijela 
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70 Jídlo – kvalita, množství 

71 Může toho být více 

72 Jídlo 

73 Jídlo 

74 Organizace, plánování, organizovanost předem („přesně dopředu vědět…“) 

75 Strašné jídlo. Všechno bylo na oko pro veřejnost, ale zásadní problémy se neřešily -

> dobrovolník je levná pracovní síla, bez které to nejde, ale oni to zvládnou v těchto 

podmínkách 

76 Stravování 

77 Jídlo, ubytování 

78 Strava 

79 Vše ok 

80 Více ovoce a zeleniny 

81 Špatné ubytování, vůbec se nevyspíme kvůli ostatním + horší jídlo 

82 Že k nám nepřijelo více sportovců, všichni jen na Lipno 

83 Kdyby nás byl větší počet dobrovolníků 

84 1. Stravování – strašné 

2. Ubytování – nedostačující 

3. Dlouhé pracovní směny: 10.00- 18.00 hodin (+ doprava na místo – časově 

náročné) - rozdělit směny na dopolední a odpolední 
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Příloha č.5: Seznam komentářů otevřené otázky č. 12 

 

V datové matici se jedná o otázku č. 25 

 

Co se dobrovolníkům během spolupráce v týmu nejvíce líbilo 

12. Prosím uveď, co Tě během spolupráce v týmu dobrovolníků Olympijského parku Rio-

Lipno 2016 naopak potěšilo a co se Ti během spolupráce nejvíce líbilo: 

1 Zažil a viděl jsem nevídané 

2 Akce organizované pro potěšení dobrovolníků, abychom si to po celém dni taky trochu užili 

:) 

3 Bavila mě sehranost týmu a i pohodové vztahy s ostatními dobrovolníky 

4 Byla celkem sranda ;) 

5 Bylo jedno, jestli se známe nebo ne, jedna velká šťastná skupina 

6 Celková ochota a přátelství. Dobrovolnický uniformy skvěle spojí lidi, který by třeba… 

7 dobrá organizace 

8 Dobrá parta  

Spolupráce  

9 Dobrá spolupráce s kolegy a koordinátory. 

10 Fajn lidi, super atmosféra 
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11 Fakt, že se návštěvnici dobře bavili 

12 Kolektiv 

13 Komunikace s koordinátory. 

14 Líbí se mi kamarádskost a semknutost celého dobrého kolektivu 

15 Líbila se mi přátelská atmosféra mezi dobrovolníky i realizačním týmem 

16 líbilo se mi všechno :) skvělý 3 týdny :) 

17 Líbilo se mi, že jsme byli super parta lidí. Například ty večerní ohně byly hrozně… 

18 lidé, atmosféra, večerní družení v kempu 

19 Měla jsem štěstí na dobrou pozici 

20 možnost vyzkoušet si nové věci 

21 Musím říci, že naše vedoucí v dobrovolnickém stanu byly vážně milé a ochotné, občas… 

22 Nadšení a nasazení všech lidi, kteří na cele akci pracovali prostředí ve Frymburku pozitivní 

zpětná vazba 

23 Naše sekce médií byla naprosto jedinečná, užila jsem si každou minutu s lidmi z 

mediálního… 

24 Nevím 

25 Nic nedělat 

26 Nové zkušenosti, nové známosti, pěkné prostředí 
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27 Noví přátelé, pobyt u Lipna, osobnosti, večerní akce 

28 Nový kamarádi, oblečení, sporty 

29 Parta lidí kolem a jejich nadšení do toho, co dělají. 

30 Parta lidi, náplň práce 

31 Parta lidí. 

32 Potěšilo mě nejvíce, že jsem byla vybrána na jeden den jako dobrovolník pro výpomoc… 

33 práce s dětmi a lidmi, stejné zájmy a cíle lidí,  

34 Setkání s medailisty, výborný kolektiv, zábava, krásně vymyšlený program pro děti,… 

35 setkání se sportovci a ostatními lidmi – třeba od ČT 

36 Seznámení s lidmi. 

37 Seznámení s novými lidmi, pozitivní nálada ze všech stran :)) 

38 Seznámení se s novými lidmi. 

39 Skvělá atmosféra, ubytování, rychlé řešení problémů. 

40 Skvělá parta lidí, ochotní a pohodoví koordinátoři 

41 Skvělý tým lidí, atmosféra.  

42 spolupráce a ochota ostatních dobrovolníků 

43 Spolupráce a vstřícnost návštěvníků a pochopení ze strany ostatních dobrovolníků 
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44 Super parta 

45 Ve výsledku se na všem dalo do mluvit a vše šlo, jen to chtělo přimet i druhou stranu 

46 Viz výše 

47 výhody v podobě slev v areálu na akreditace…snaha koordinátorů být veselí a pozitivní… 

48 Získání zkušeností, bezplatný pobyt na Lipně, poznání nových lidí, setkání se… 

49 Skvělý přístup organizátorů ☺ a celá akce celkově skvělá! ☺ 

50 Prostředí, koordinátoři, „kolegové“ 

51 Oblečení, možnost si něco vyzkoušet 

52 Organizace 

53 Otevřenost, komunikace 

54 Skupina lidí 

55 Získání nových informací, zkušeností, stezka korunami stromů 

56 Možnost volného času při připravování akce (vyhlídka, jump) 

57 Možnost vyzkoušet některá sportoviště a speciální výhody (stezka v korunách stromů, 

seskok,…) 

58 Přátelští lidé 

59 Nové zkušenosti se sportem 
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60 Vše je dobrý 

61 Atmosféra 

62 Atmosféra 

63 Poznání nových lidí 

64 Vstřícnost koordinátorů, snaha o pohodu, i když trakaře padaly. Nová setkání, impuls naučit 

se sporty a šachy 

65 Poznal jsem spoustu nových lidí 

66 Pozitivní přístup ☺ 

67 Dobrý tým, odolní dobrovolníci 

68 Zdravé jádro 

69 Super lidi na 60 % možnost pomáhat s organizací 

70 Táborák v kempu 

71 Akce – stezka korunami stromů, vítání olympioniků 

72 Kolektiv a zábava 

73 Kolektiv 

74 Ano 

75 Setkání se sportovci, akce pro dobrovolníky 



XXXII 

 

76 Spolupráce dobrovolníků, nadšení účastníků pro sport 

77 Skvělý manažer  

78 Uzavřená skupina mezi dobrovolníky – možnost spolu trávit volný čas 

79 Lidé, Frymburk 

80 Přátelská atmosféra 

81 Výborná komunikace 

82 Poznala jsem nové lidi 

83 Dobře zorganizovaná atletika, nadšení rodin a jejich dětí pro sport  

84 Super komunikace, organizace, lidé, moc skvělé 2 týdny 

85 Přátelská atmosféra 

86 Zájem o sport 

 

 

 

 

 

 


