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Abstrakt 

 

Název:     Dobrovolnictví v rámci sportovní akce- Olympijský park Rio Lipno 2016 

 

Cíle:     Hlavním cílem této bakalářské práce je výzkum spokojenosti spolupráce 

dobrovolníků s Českým olympijským výborem na sportovní akci 

Olympijský park Rio – Lipno 2016.  

 

Metody:  Výzkum byl proveden pomocí dotazování a pozorování. Kvantitativní 

metoda byla realizována prostřednictvím písemných a elektronických 

dotazníků. Další metodou výzkumu bylo zúčastněné pozorování 

v přirozeném prostředí pomocí osobního dotazování. Pro kvalitnější získání 

informací jsem se této sportovní události účastnila jako dobrovolník. 

Působila jsem jako účastník pozorovatel, tzv. rovnoprávný člen skupiny, 

který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. 

      

Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že dobrovolníci vyhodnotili organizaci 

spolupráce s Českým olympijským výborem jako průměrnou a s jejímž 

průběhem byli spíše spokojeni. Pomocí výzkumu jsem odhalila nedostatky 

organizace, zejména v oblasti stravování, nedostatečné informovanosti a 

aroganci některých placených členů ve vyšších postech. Osobně jsem 

vyhodnotila organizaci dobrovolníků OPRL 2016 za vysoce neprofesionální. 

V případě, že ČOV nebude věnovat pozornost kvalitní péči dobrovolníkům a 

zajištění jejich potřeb, může se při pořádání dalších akcí vyskytnout problém 

spojený s nedostatečným počtem dobrovolníků a následném shánění 

placených pracovníků, což organizaci značně navýší náklady. 

 

Klíčová slova: Český olympijský výbor, dobrovolník, metodika práce s dobrovolníky 

 

 



Abstract 

 

Title:              Volunteering on sport event - Olympic Park Rio Lipno 2016 

       

Objectives:    The main objective of this bachelor thesis is to research the satisfaction of 

the volunteers´ cooperation with The Czech Olympic Comittee at the 

sport event. The Olympic Park Rio Lipno 2016 

 

Methods:      The research has been carried out using questioning and observation. The 

quantitative method was implemented through written and electronic 

quastionnaires. Another method chosen for this survey was participated 

observation in the original environment, implemented though personal 

questioning. For accomplishing higher quality survey I chose to 

participate at this event as volunteer myself. In my role as observation 

volunteer, sc. an equal member of the team, was to inform the coworkers 

about my true identity. 

 

Results:  The results of research showed that the volunteers evaluated the 

organization of cooperation with The Czech Olympic Commitee as 

average and with the course of which they were rather satisfied. Through 

the research I have identified the organizational shortcomings that need 

to be addressed in the future collaboration with volunteers. I personally 

evaluated the organization of OPRL 2016 volunteers as highly 

nonprofessional. In case that COC will not pay attention to quality care 

of their volunteers and will not ensure their personal needs, they may 

face a potential threat while holding next event. That may be caused by 

lack of volunteers followed with the need of hiring paid workers which 

will cause higher costs in the budget. 

 

Keywords:   The Czech Olympic Commitee, volunteer, methodology of work with 

volunteers
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ČOV – Český olympijský výbor 

ČR – Česká republika 

ČSOV – Československý olympijský výbor 

EH – Evropské hry 

EYOF (European youth olympic festival) - Letní olympijský festival mládeže 

FIS MS – Mistrovství světa v klasickém lyžování organizovaný mezinárodní lyžařskou 

federací 

HME – Halové mistrovství Evropy 

KPMG – celosvětová síť poradenských společností (zkratka je souhrn jmen původních 

společníků zakládajících firem) 

MOV – Mezinárodní olympijský výbor 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OB – Orientační běh 

OH – Olympijské hry 

OPRL – Olympijský park Rio Lipno 

YOG (Youth olympic games) - Olympijské hry mládeže 

ZOH – Zimní olympijské hry 
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1  ÚVOD 

Dobrovolnictví hraje podstatnou roli v organizování všech neziskových organizací. 

S dobrovolnictvím se můžeme setkat v různých sektorech, například v oblasti sportu, 

zdravotnictví či církvi. Nachází se téměř ve všech zdrojích lidské společnosti. 

Dobrovolník poskytuje svůj volný čas bez finančního ohodnocení. V dnešní době není 

dobrovolnictví ve společnosti příliš populární. Českých autorů zabývajících se touto 

problematikou nenalezneme mnoho. Podstatná část lidí pracuje velmi tvrdě a nezbývá 

jim čas ani prostředky na dobročinnost. Lidí ochotných pracovat bez finanční odměny a 

„obětovat“ svůj čas mnoho není. V dnešní uspěchané době slyšíme ze všech stran, že 

nestíháme. Výsledkem této činnosti je však pocit naplnění a posun v hodnotách. Je 

občanskou ctností být dobrovolníkem.  

Poprvé jsem začala s dobrovolnictvím ve svých patnácti letech. Účastnila jsem se 

mezinárodního projektu „Workcamp“ v Rožnově pod Radhoštěm. Ačkoli mi aktivity na 

ochranu prostředí nejsou příliš blízké, práce s lidmi a dobrý pocit z odvedené práce mě 

nadchnul. Další rok jsem odjela na měsíc do Německa. Za odvedenou práci jsem měla 

příležitost účastnit se kurzů německého jazyka a za složení zkoušky získat certifikát. 

Toto osvědčení mi umožnilo být součástí animátorského týmu na dětském táboře pro 

děti z dětských domovů v zámku Trebnitz, poblíž Berlína. Následující rok jsem vyrazila 

na Slovinsko, kde jsem pracovala s lidmi s handicapem ochrnutých v důsledku 

sportovního úrazu. V roce 2016 jsem se stala dobrovolníkem na Olympijském parku 

Rio – Lipno. I když všechny tyto aktivity byly náročné po fyzické i psychické stránce, 

odjížděla jsem vždy s dobrým pocitem vykonané práce. Měla jsem možnost setkat se 

s lidmi z různých koutů světa, získala jsem dobré i špatné zkušenosti, poznala více sama 

sebe a měla pocit užitečnosti. Dobrovolnictví rozvíjí osobnost. 

Na základě získaných zkušeností v tomto oboru a celoživotním sepětím se sportem, 

jsem se rozhodla zaměřit svou závěrečnou práci na dobrovolnictví v rámci sportovní 

akce, konkrétně na Olympijský park – Rio Lipno 2016. Dobrovolnictví je základem 

každé sportovní akce. Díky němu mohou být tyto akce pořádané na vysoké úrovni. 

Jedná se o oboustrannou výhodu mezi stranami. Pro organizátory to znamená levnou 

pracovní sílu a v porovnání se zaměstnanci je mnohdy výkonnější. Dobrovolníci jsou 

tam ze svého vlastního rozhodnutí, neboť touží být součástí sportovní události. Ve své 
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práci jsem se zaměřila na spokojenost spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským 

výborem a na závěr sestavila návrhy a doporučení vedoucí ke zvýšení spokojenosti. Pro 

kvalitnější získání informací jsem se přihlásila do dobrovolnického programu této 

sportovní události. 

Můj výzkum pomůže ke zlepšení a vývoji vzájemné kooperace mezi sportovními 

organizacemi a dobrovolníky. Sesbíraná data budou sloužit jako zpětná vazba pro 

Český olympijský výbor. 
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2  CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je výzkum spokojenosti spolupráce 

dobrovolníků s Českým olympijským výborem na sportovní akci Olympijský park Rio 

– Lipno 2016. Mým záměrem je na základě zhodnocení této události zlepšit vývoj 

vzájemné součinnosti mezi těmito stranami. 

K realizaci a výše uvedeného cíle bakalářské práce je nezbytné stanovit dílčí 

úkoly: 

• Příprava a konstrukce dotazníku určeného k výzkumu spokojenosti 

spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem a získání jejich 

názorů 

• Zúčastněné pozorování – osobní účast na Olympijském parku Rio Lipno 

2016 jako dobrovolník (působení v sekci atletiky ve Frymburku) 

• Pilotáž a následný sběr a zpracování dat od dobrovolníků pomocí písemného 

a elektronického dotazování 

• Analýza spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským 

výborem 

• Návrhy a doporučení ke zvýšení spokojenosti spolupráce dobrovolníků 

s Českým olympijským výborem  

• Celkové zhodnocení dobrovolnického programu pro Olympijský park Rio – 

Lipno 2016 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části práce jsem definovala pojem dobrovolnictví. Pro lepší pochopení jsem 

uvedla několik definic z odborné literatury a následně se zaměřila na specifikaci 

dobrovolnictví v oblasti sportu, historii a současnost dobrovolnictví v České republice, 

metodice práce a motivaci dobrovolníků. Další pozornost jsem věnovala Českému 

Olympijskému výboru, u něhož jsem popsala historii, současnost a aktuální programy 

pro společnost. Hlavní teoretickou část tvoří olympijské parky představující jejich 

historii a současné dění. 

 

3.1  DOBROVOLNICTVÍ 

V oblasti dobrovolnictví je používána terminologie, která není doposud jasně 

ucelena. Klíčový pojem této problematiky představuje dobročinnost neboli filantropii. 

Význam tohoto slova je definován jako dobročinnost, lidumilnost či pomoc sociálně 

slabším. Tato aktivita je považována jako jedna z občanských ctností a je vykonávána 

prostřednictvím dobrovolníků.  

Definice dobrovolníka zní (Tošner, Sázanská, 2006. s. 35): „Dobrovolník je 

člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svou energii, vědomosti 

a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti.“ A právě tuto osobu lze nazývat 

jako nositele procesu změn ve společnosti. Svou dobrovolnou a svobodně zvolenou 

aktivitou pomáhá lidem v obtížných situacích a stává se tak vzorem společnosti. 

Tvořivá energie, síla a touha je právě to, co pomáhá hledat a otvírat zdroje a možnosti 

nových řešení. Stává se tak mostem v procesu spolupráce mezi státy, komerčními 

sektory či sektory neziskových organizacích. (Tošner, Sázanská, 2006). Hranice mezi 

dobrovolníkem a člověkem, který chce nezištně pomoct, je tenká. V některých situacích 

se stává dobrovolníkem každý z nás. Pro lepší pochopení jsem vybrala další zajímavé 

definice. „Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti. 

Uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva – touhu po míru, svobodě, příležitostech, 

bezpečí a spravedlnosti pro všechny.“ (Všeobecná deklarace o dobrovolnictví, 2015,  

s. 1) 
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Jinde na světě jsem nalezla obdobná vymezení, například: „Warbuton a 

Oppenheimer (2002) popisují dobrovolníka jako člověka, který je ochoten pomoci, 

přináší prospěch společnosti a zároveň obohacuje svou osobnost. Jeho práce je 

dobrovolným rozhodnutím a pracuje zcela zadarmo. Je to osoba, která podporuje lidská 

práva a rovnost společnosti. Dobrovolník respektuje práva, důstojnost a kulturní zvyky“ 

(Warbuton, Oppenheimer in Hořejší, 2013, s. 14). Uvedení autoři velmi trefně a stručně 

popisují poslání dobrovolníka a vyzdvihují jeho význam. Dalšími zajímavými autory 

jsou Cnaan a kol. in Cuskelly (2006), kteří definují dobrovolnictví jako splnění 

následujících čtyř dimenzí: svobodná volba, vykonávání práce bez finančního 

ohodnocení, součást organizační struktury, výhody plynoucí z pomoci potřebným a 

možnosti seberealizace. 

Zákon o dobrovolné službě č. 198/2002 je výsledkem Mezinárodního roku 

dobrovolnictví 2011 a definuje, jak by dobrovolnictví mělo vypadat, aby na něj bylo 

možné získat státní dotaci. Doplňuje například poznatky, že za dobrovolnou práci není 

považována bezplatná práce na pozici, kterou běžně vykonává nebo může vykonávat 

profesionál. Dále jsem zde nalezla rozporuplné negativní vymezení dobrovolníka, který 

nepovažuje za dobrovolníky ty pracovníky, kteří bezplatně pracují pro organizaci, jejíž 

jsou členy. Toto vymezení popírá významnou činnost, jakou je například práce v rámci 

sportovních klubů a organizací, ale i například skupiny hasičů (Hladká, 2011, s. 2). 

 

3.1.1  Dobrovolnictví ve sportu 

Dobrovolnictví v této oblasti představuje nepostradatelný příjem pro sportovní 

akce. Je možné se s ním setkat například v podobě trenéra, rozhodčího či funkcionáře. 

Projekt dynamické rovnováhy prezentuje ve skriptech metodických postupů 

pro dobrovolnictví (2016) počet organizovaných dobrovolníků ve sportu v České 

republice, který se pohybuje okolo 200 000. Dále uvádí, že typickým znakem 

dobrovolnictví ve sportu je celoživotní spojení s jednou tělovýchovnou jednotou nebo 

jedním sportovním klubem.  

           Spolupráce s dobrovolníky přináší jistá pozitiva a negativa. Tento pracovník 

přináší organizaci levný zdroj energie, zobrazuje poslání společnosti, odrazuje zpětnou 

vazbu pro management, pořadateli celkově zlepší image a vyzdvihuje jeho dobré jméno 
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(Tošner, Sozanská, 2006). Ukázkovým příkladem může být právě pořádání 

olympijských her, kdy dobrovolníci jsou doslova šťastni, že se na této významné 

události mohou podílet. Do organizace přináší nového ducha a nadšení, nový zdroj 

kontaktů, ale i uchazečů o práci. Z těchto důvodů je nesmírně důležité umět rozpoznat 

motivaci našich dobrovolníků a umět s nimi jednat. Metodice práce s dobrovolníky a 

jejich motivaci jsem věnovala další kapitoly. 

Na druhou stranu však nelze opomenout značnou fluktuaci dobrovolníků, jejichž 

vynaložené úsilí je neefektivní a s ním i spojený čas a prostředky na zaškolování a 

trénink. V managementu organizace mohou vyvolávat nedůvěru v kvalitě odvedené 

práce a jisté obavy z možného selhání. Dobrovolníci mohou probouzet pocit 

nedostatečné odbornosti či zkušenosti, která je vyžadována (Tošner, Sazanská, 2006). 

V současné době je téma dobrovolnictví ve sportu velmi diskutovaným pojmem. 

Dobrovolnická činnost se stává podstatným prvkem, který přispívá k rozvoji lokálního i 

světového sportu (Cuskelly in Hořejší, 2006). Rostoucí zájem o dobrovolníky je 

zejména v pořádání olympijských her. 

 

3.1.2  Historie a současnost dobrovolnictví v České republice 

Dobročinnost se v českých zemích začala rozvíjet od 19. století. V této době 

začala vznikat řada vlasteneckých spolků na podporu umění, kultury, vědy a vzdělání. 

Některé z nich přetrvávají dodnes, konkrétně mám na mysli Sokol, spolek Mánes, 

Hlávkov nadace aj. Dobrovolnictví se více rozvinulo po vzniku Československa. Tento 

vývoj přerušila německá okupace a později vznik socialistického státu. Tradice 

dobrovolné práce byla za totalitního režimu násilně přerušena a podléhala přísné 

kontrole. Nezávislé organizace byly státem pronásledovány a likvidovány. Od roku 

1951 bylo tažení proti církvím a spolu s ním byly systematicky rušeny všechny jejich 

charitativní a sociální aktivity. K obnově občanských iniciativ došlo zejména po 

listopadu 1989. Po tomto roce si obyvatelé České republiky procházeli obdobím hledání 

vlastní identity. Prezident Václav Havel vybízel společnost ke spolupráci, vzájemné 

solidaritě plnoprávných a svobodných občanů. Ve svých projevech vybízel lidi k ochotě 

pomáhat ostatním, neboť lhostejnost k osudu celku, je přesně tím, co otevírá dveře zlu. 

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ (Václav Havel, 1989). To lidi 
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povzbudilo a po několika letech začali projevovat zájem o jiný životní styl a rozvoj 

humanistických hodnot. Cítili potřebu pomáhat slabším lidem, kteří se nachází 

v obtížných situacích. Neziskový sektor se rozvíjel, spolky a sdružení byly znovu 

obnoveny. A právě v těchto institucích jsou každoročně odpracovány desetitisíce hodin 

zdarma (Tošner, Sázanská, 2006). 

Současné dobrovolnictví v České republice není příliš populární. Naše 

společnost nemá dostatek času, v povaze jsme nedůvěřiví, příliš opatrní a leniví. Mnozí 

lidé jsou přesvědčeni z minulosti, že dobrovolnictví musí být založeno na pevné 

ideologii náboženské víry či fanatismu. Jsme poznamenáni historií. Nastolení 

kapitalistické společnosti vedlo k tomu, že si lidé najednou chtějí rychle vynahradit to, 

co jim bylo socialistickým režimem odpíráno. Tyto znaky lze pozorovat rovněž 

v zemích, kde v porovnání s Českou republikou pád komunismu nastal v pozdějších 

letech. (Bártová, 2012). Tato generace však postupem času vymírá a mladí lidé se snaží 

přinášet svou energii do míst, kde je potřeba.  

Při srovnání České republiky s USA nebo se západoevropskými zeměmi jsem 

došla k poznání, že se nacházíme na nízké úrovni. Tamní obyvatelstvo má touhu vrátit 

společnosti to, co jim dává. Ve světě je pro mnoho lidí dobrovolnictví součástí běžného 

života a není to pro ně nijak hrdinské či mimořádné. Pomáhat ostatním je normální. 

V zemích EU a USA se dobrovolníci výrazně podílejí na vzdělávacím procesu, a to 

zejména u žáků základních škol. V Čechách povědomí o dobrovolnictví, status 

dobrovolníků ve společnosti či zapojení ve veřejnosti nemá veliký ohlas. V oblasti 

vzdělání se dobrovolnictví omezuje převážně na mimoškolní aktivity, navazuje na 

tradici zájmových kroužků. Zahraničí je pro nás velikou inspirací (Historie a současnost 

dobrovolnictví v ČR, 2016). 

Rok 2001 se stal významným Mezinárodním rokem dobrovolníků. Změnou byla 

právní úprava dobrovolnictví, vypsané granty na dobrovolné programy a řada aktivit 

pro veřejnost. Největší organizací působící v této oblasti je centrum Hestia založené v 

roce 1993. 
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3.1.3  Metodika práce s dobrovolníky  

Metodika práce je klíčovým aspektem pro všechny, kteří chtějí dobrovolníky 

zahrnout do své organizace. Práce s nimi vyžaduje profesionální přístup. Z tohoto 

důvodu kladu důraz právě na tuto kapitolu, jež zahrnuje jednotlivé kroky pro práci 

s dobrovolníky. Nejdříve je důležité si ujasnit, jakou roli budou hrát dobrovolníci 

v organizaci a následně věnovat pozornost přípravě organizace a výběru činnosti pro 

dobrovolníky. Neméně podstatné je vymezení funkce koordinátora dobrovolníků, 

způsobu získávání dobrovolníků a jejich výběru a výcviku. Poslední část kapitoly se 

zabývá problematikou hodnocení, oceňování a odměňování.  

 

Role dobrovolníků v organizaci 

Jakou roli budou hrát dobrovolníci v naší organizaci? Vstoupí-li dobrovolník do 

organizace, nastane systémová změna. Společnost se otevírá okolnímu světu a veškeré 

změny se musí naplánovat. Správně připravený dobrovolnický program může zvýšit 

nejen výkonnost, ale i profesionalitu. Je třeba si uvědomit, že úspěšná činnost neziskové 

nevládní organizace je založena na nadšení profesionálů a odborné práci 

s dobrovolníky. Vedení si často neuvědomuje, že nedostatečně připravený systém 

dobrovolníky odradí a program u nich zanechá negativní zkušenost (Tošner, Sázanská, 

2006). Vyžadujeme-li od dobrovolníků dobře odvedenou práci, my sami k nim musíme 

přistupovat profesionálně. 

 

Příprava organizace a výběr činností pro dobrovolníky 

Jak vymezit specifické činnosti dobrovolníků? Při přípravě je nutné dle Tošnera 

a Sázanské (2006) dodržovat tyto dvě zásady: 

1. Dobrovolník by neměl nahrazovat práci profesionálů 

2. Dobrovolník by neměl dělat činnosti, do kterých se nikomu nechce 
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Koordinátor dobrovolníků 

Koordinátor představuje klíčovou roli pro dobrovolnický management. Jeho 

osobnost ovlivní celkový dojem z této události. On je ten, kterého si budou všichni 

pamatovat, a zůstane v jejich vzpomínkách. Koordinátor dobrovolníků je totiž jakousi 

„vizitkou“ organizace. Pracovník na této pozici by měl mít zkušenosti 

s dobrovolnictvím, a to s organizací s dobře fungujícím managementem. Je žádoucí, aby 

dokázal jednat otevřeně a upřímně se zájemci.  

Náplň práce koordinátora obsahuje výběr, výcvik, řízení, supervize a hodnocení 

dobrovolníků. Mimo to působí jako kontaktní pracovník mezi dobrovolníky, ostatním 

personálem, klienty i vedením organizace (Tošner, Sázanská, 2006). 

 

Získávání dobrovolníků 

V práci s dobrovolníky je nutné si uvědomit, že přicházejí a odcházejí častěji než 

zaměstnanci. Jedná se o neustálý proces. Důležitou roli sehrávají v tomto případě PR 

aktivity. Při nabírání dobrovolníků je rozlišován postup pro jednorázovou či 

opakovanou akci a dlouhodobou spolupráci. 

Mezi nejčastější formy získávání dobrovolníků patří:  

• Leták, plakát, vývěska 

• Místní tisk, regionální rozhlasové či televizní vysílání 

• Náborová akce 

• Spolupráce s dobrovolnickými centry 

• Střední a vysoké školy 

• Osobní kontakty 

Zpravidla se využívá kombinace několika těchto forem. V praxi působí „Pravidlo 

trychtýře,“ tedy celkově přihlášených dobrovolníků se ve skutečnosti zúčastní přibližně 

polovina (Tošner, Sozanská, 2006). Z těchto důvodů apeluji na nutnosti rezerv, 

případně na sestavení náhradního plánu pro případ nízkého počtu potřebných 

dobrovolníků.  
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V této oblasti byl proveden výzkum na téma šance úspěšného získání dobrovolníků 

mezi studenty managementu, který si vytyčil cíl analyzovat zapojení studentů tohoto 

oboru v oblasti dobrovolnictví a určit motivy zvyšující jejich spolupráci s neziskovými 

organizacemi. Bylo zjištěno, že 70 % respondentů nemá zkušenosti s dobrovolnictvím a 

toto procento vyjádřilo ochotu podílet se na činnosti nevládních organizacích. Tyto 

instituce zvyšují prostřednictvím sociálních sítí nabídky dobrovolnictví, a to zejména 

v oblasti managementu. Studenti managementu jsou vyhledávanou skupinou, neboť 

řízení dobrovolníků vyžaduje odborné vedení. Pro studenty je to příležitost získání 

odborné kvalifikace, praxi v řízení lidí a tím mnohonásobné zvýšení uplatnění na trhu 

práce (Stankiewicz, Bortonowska, Seiler, 2016). 

 

Výběr a výcvik dobrovolníků 

Výcvik dobrovolníků je nutný přizpůsobit jejich specifické činnosti. Doporučuje 

se pozvat zájemce na setkání individuální či skupinové, aby si ujasnil svou motivaci. 

Toto setkání doporučuji doplnit dotazníkem zjištující jeho vnitřní motivaci, 

přesvědčení, očekávání, obavy, časové možnosti, zájmy či dovednosti. 

Pro práci s dobrovolníky hraje důležitou roli jak obecná, tak i odborná část 

přípravy: 

•   Obecná část přípravy – vymezení možností, omezení, poslání dobrovolníka, 

úkoly organizace, seznámení s organizační strukturou, místem, vymezením 

jeho role v organizaci, získání informací o nadřízených, běžný provoz 

organizace 

•   Odborná část přípravy – seznámení dobrovolníky s jejich úkoly, konzultace 

případných obav, psychologické posouzení dobrovolníků hodnotící jejich 

osobnost a zralost (Tošner, Sázanská, 2006). 

Každý dobrovolník by měl mít svého „průvodce“. Vědět, proč a kde je, jak se 

zachovat v případě nouze či vědět, na koho se může obrátit. S každým zájemcem je 

třeba jednat individuálně. 

 

 



21 

 

Hodnocení či evaluace dobrovolníků 

Pro efektivní spolupráci má veliký význam zpětná vazba. Osobní dojmy, pocity či 

získané zkušenosti jsou důležité. Celkové hodnocení dobrovolníků slouží jako důkaz 

nejen lidskosti a síly, ale také výkaz ekonomického přínosu pro společnost. Každoročně 

se může jednat o mnohamilionové částky.  

Například studie Data a faktů o neziskovém sektoru v ČR (2015) uvádí, že pro 

neziskové instituce v roce 2012 bylo odpracováno 44 milionu hodin práce bez odměny 

nebo jiného právního nároku. V tomto roce ekonomická hodnota dobrovolné práce za 

neziskové instituce dosáhla více než 5,5 miliard Kč.  

 

Oceňování a odměňování dobrovolníků 

 Dobročinná práce by měla být v každém případě oceněna. Měli bychom umět 

nalézt způsob, jak těmto lidem poděkovat, neboť: „Nikdy nezpochybňuj hodnotu 

dobrovolníků. Noemova archa byla postavena dobrovolníky, Titanic byl postaven 

profesionály,“ (autor neznámý). Slovo „děkuji“ je samozřejmostí. Je třeba umět vyjádřit 

vděčnost v pravou chvíli a zabránit tomu, aby toto slovo vyznělo pouze jako fráze nebo 

jen oficiální vyjádření. Velikou příležitostí může být 5. prosinec, kdy je vyhlášen 

Mezinárodní den dobrovolníků. Na oslavu se pořádají slavnostní akce, rozdávají dárky, 

diplomy, udělují se ocenění a právě těmto lidem v tento den doporučuji předat alespoň 

symbolickou odměnu. Odměňování dobrovolníků je silnou motivací a odrazem kvality 

odvedené práce. Osobně preferuji veřejnou pochvalu, účastnický certifikát a uspořádání 

společné akce. Pro inspiraci přikládám další tipy. 

Možnosti oceňování a odměňování dobrovolníků: seznam jmen dobrovolníků ve 

výroční zprávě, pořádání neformálního setkání týmu na výlet, zájezd, zveřejnění jejich 

činností, zajištění volných vstupenek, poskytování specifických výhod plynoucích ze 

zaměření organizace (Tošner, Sázanská, 2006). 

Nejčastěji opomíjenou složkou v práci s dobrovolníky je zpětná vazba. Dobře 

fungující zpětné hodnocení přispívá ke zlepšení kvality práce všech, ale i k pozitivní 

atmosféře organizace. Je to prostředek k udržení dobrovolníků a zvýšení kvality 
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spolupráce (Tošner, Sázanská, 2006). Z psychologického hlediska si jedinec pamatuje 

nejvíce první a poslední setkání, z čehož si vytváří celkový dojem na organizaci.  

 

3. 1. 4  Motivace dobrovolníků 

Z jakého důvodu konají jedinci dobrovolnou činnost? Co je vede k bezplatné 

práci ve prospěch druhých lidí? Ve studii Claryho a jeho kolegů (1998) se autoři 

zabývají psychologickou a částečně sociální motivací k dobrovolnictví. Jejich cílem je 

porozumět a hodnotit motivaci k dobrovolnictví a užívají k tomu funkcionální přístup. 

Funkcionalismus zdůrazňuje úsilí jedince o něco za účelem dosažení společenských a 

osobních vytyčených cílů. V analýze se opírají o teorie sociální psychologie. Ve 

výsledku sestavili soubor šesti motivačních funkcí, které dobrovolnictví jedincům 

poskytuje. Mám na mysli funkce: hodnotové, zkušenostní, sociální, kariérní, ochranné, 

podpůrné. Jednotlivé funkce jsem níže podrobněji popsala. V závěru kapitoly jsem 

zmínila další autory, kteří se touto problematikou zabývali. V následující části textu 

jsem charakterizovala jednotlivé funkce. 

 

Hodnotová funkce 

Tato funkce umožňuje vyjádřit hluboké hodnoty a přesvědčení jedince. 

Prostřednictvím dobrovolnictví můžu vyjádřit své hodnoty, které souvisí s altruistickým 

a humanitárním zájmem o ostatní jedince. Právě zájem o ostatní je to, co dobrovolníky 

odlišuje, od těch, kteří dobrovolníky nejsou, a je klíčovým pro to, zda dobrovolník svou 

práci dokončí. 

 

Zkušenostní funkce  

Zkušenosti přináší smysl pro porozumění světu. Dobrovolnictvím můžu získat 

nové zkušenosti, rozvíjet sebe samotné a procvičit nabyté znalosti a schopnosti. 
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Sociální funkce 

Možnost zapadnout do pro jedince důležité referenční skupiny. Dobrovolnictví 

nabízí příležitosti k seznámení s novými lidmi a být součástí činností, které hodnotí 

příznivě určitá skupina lidí. 

 

Kariérní funkce 

Funkce, která umožňuje získat vhodné pracovní zkušenosti. Získám výhody při 

hledání zaměstnání, neboť tak prokazuji skutečný zájem o danou práci. Díky 

dobrovolnictví se připravím na určité zaměstnání a udržím potřebné schopnosti, 

například v době pracovní nečinnosti. 

 

Ochranná funkce 

Tato funkce představuje ochranu ega a to ve chvíli, kdy dobrovolnictví může 

mírnit nepříznivé pocity, pomoct k tomu, aby jedinec necítil vinu za to, že má v životě 

větší štěstí než ostatní a přispět k vypořádání se s osobními problémy.  

 

Podpůrná funkce  

Na základě tohoto motivu dochází k posílení ega. Stát se dobrovolníkem může 

působit příznivě na jedincovu osobnost, zvýšit sebeúctu a seberealizaci.  

 

Tyto motivy ukazují, co jedince k dobrovolnictví motivuje. Na tuto otázku se 

snaží odpovědět mnoho významných myslitelů. Například Julie Francis in Neuhöferová 

(2014) považuje za nejdůležitější podnět angažovanosti dobrovolnictví participaci 

referenční skupiny jedince. Frič a Pospíšilová in Neuhöferová (2014) naopak zdůrazňují 

egoistickou motivaci k dobrovolnictví jako je rozvoj osobnosti, pocit smysluplného 

života a kariéra. Za další silný faktor považují sociální kapitál, jenž představuje místo 

vzájemné důvěry a kolektivní identity (Neuhöferová, 2014). Čeští autoři zabývající se 

oblastí dobrovolnictví Tošner a Sázanská (2006) člení motivaci do tří skupin. 

Konvenční či normativní motivace představuje druh, kdy jedince k dobrovolnictví 
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vedou morální hodnoty, reciproční motivace představuje hledání prvků užitečné i pro 

jedince samotného a v poslední řadě nerozvinutá motivace, která obsahuje základní 

soubor pro rozhodování dobrovolníků jako je důvěra v organizaci, smysluplnost práce a 

šíření dobré myšlenky. Jak i dokládá výzkum Čáslavové et al. (2014), podpořit dobrou 

myšlenku a projekt představuje jednu z nejdůležitějších motivací dobrovolnictví u 

vysokoškolských studentů v Čechách, v Německu i v Americe. Kromě toho studie 

ukazuje, že zatímco zahraniční studenti vnímají dobrovolnictví ve společnosti za nutné, 

Češi pouze za užitečné. Bártová (2012) dodává, že lidé svou motivaci k dobrovolnictví 

během života neztratí, naopak ji ještě posílí. Autorka upozorňuje, že ne vždy musí 

probíhat vše jednoduše a je třeba překonat menší překážky. Z tohoto důvodu se shoduje 

s názory ostatních myslitelů a klade důraz na vykonávání dobrovolné činnosti se 

skutečnou touhou podpořit dobrou věc. Stejně tak jako Hořejší (2013), která ve své 

práci zdůrazňuje, že při práci s dobrovolníky hraje velmi významnou roli řízení a 

komunikace. Doporučuje dobrovolníky motivovat, pravidelně s nimi komunikovat a 

přistupovat k nim individuálně.  

 

3.2  Český olympijský výbor 

Český olympijský výbor (ČOV) byl založen roku 1899 na základně Olympijské 

charty, která je kodifikací zásadních principů, pravidel a norem přijatých Mezinárodním 

olympijským výborem (MOV). Stanovuje podmínky pro uspořádávání olympijských 

her a na jejím základě se řídí organizace a činnost olympijského hnutí. Jak upřesnil ve 

své přednášce Petr Graclík, generální sekretář ČOV, cílem výboru je rozvíjet a šířit 

olympijské ideály, zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských 

hrách. V následujícím textu jsem stručně popsala historii ČOV, zaměřila se na jeho 

současné dění a následně navázala na programy pro společnost, které Český olympijský 

výbor aktuálně pořádá.  
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3.2.1  Historie 

Olympismus patří k nejvýraznějším světovým fenoménům. Od samého počátku 

novodobé olympijské historie se Češi podíleli na utváření, rozvíjení a šíření olympismu. 

Byl u vzniku Mezinárodního olympijského výboru a po více než sto let patřil 

k stabilním článkům olympijského hnutí. Čeští sportovci startovali pouze se třemi 

výjimkami na všech olympijských hrách a mnozí sportovci se stali v národním i 

mezinárodním měřítku sportovními legendami (Historie ČOV, 2017). 

Pierre de Courbertin, obnovitel olympijských her, založil v roce 1984 

Mezinárodní olympijský výbor (MOV). V našich zemích se datují první zmínky o 

počátku olympismu od posledních let 19. století. Mezi nejvýznamnější české 

zakladatele patří bezpochyby český gymnaziální profesor Jiří Guth. V roce 1894 se 

účastnil kongresu v Paříži, kde byl jmenován jedním z prvních dvanácti členů 

Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Guth měl podle přijatých pravidel 

zastupovat MOV v zemi svého původu. ČOV vzniknul 18. května 1899. Návrh vzešel 

z České amatérské atletické unie. Jiří Guth, Václav Rudl a Josef Rössler-Ořovský 

stanuli v čele ČOV. Jako první národní olympijský výbor na světě se ČOV v roce 1900 

proměnil na stálý orgán. Navzdory politických konfliktů byla několikrát působnost 

Československého olympijského výboru (ČSOV) a ČOV obnovena a pozastavena. Mezi 

významné osobnosti, které se podílely na ČOV, jmenuji dále například Josefa Grusse, 

Františeka Kroutila, Vladimíra Černušáka, Věru Čáslavskou, Jan Železného a další. 

Postupně se začala vytvářet olympijská symbolika (Dovalil, 2004). 

 ČOV a ČSOV vyslal výpravy sportovců na všechny olympijské hry s výjimkou 

her konaných v Athénách, Saint Louis a v Los Angeles. Česká olympijská tradice je 

bohatá. Pierre de Courbertin vyjádřil úctu přátelství k českému národu a 

Československu uspořádáním VIII. olympijského kongresu v Praze. ČOV se řadí 

k nejstarším olympijským výborům ve světě. V národním muzeu byla otevřena pro 

zájemce výstava o historii a současnosti českého olympismu. Byla vyhlášena anketa 

“Olympionik století” ve spolupráci s Českou televizí. V roce 2007 byla založena obecně 

prospěšná společnost Praha olympijská. Hlavní město České republiky (ČR) bylo 

kandidátem na pořadatelské město olympijských her v roce 2016. Z důvodu 

nedostatečné politické podpory ze strany státních orgánů a malé přízně ze strany 

veřejného mínění byla Praha z pořadí vyřazena. V novém tisíciletí se Český olympijský 
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výbor nezabývá pouze vrcholovým sportem, ale působí i v mnoha dalších oblastech 

(Historie ČOV, 2017). 

 

3.2.2  Současnost 

ČOV představuje nejvyšší sportovní autoritu českého sportu a je spolkem ve 

smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Hlavní cíle ČOV jsou vypsány v úvodní části této 

kapitoly 3.2. V současnosti je role Českého olympijského výboru mnohem širší. 

Aktuálně zastupuje zájmy českého sportu jako celku vůči státu. Usiluje o zlepšení 

postavení sportu ve společnosti a zpřístupnění široké veřejnosti. Jeho cílem je zlepšit 

financování sportu v oblasti mládeže. Působí v oblasti Sportu pro všechny a spolu 

s řadou občanských sdružení se podílí na jeho aktivitách (Základní informace ČOV, 

2016). ČOV zastupuje ČR mezinárodně a připravuje a zajišťuje účast na olympijských 

akcích, jako jsou OH (Olympijské hry), ZOH (Zimní olympijské hry), EYOF (Letní 

olympijský festival mládeže), YOG (Olympijské hry mládeže) a EH (Evropské hry). 

Sdružuje sportovní subjekty, podporuje olympijské a neolympijské sporty a bojuje proti 

dopingu ve sportu. 

Předsedou ČOV je Ing. Jiří Kejval a generálním sekretářem ČOV je Mgr. Petr 

Graclík. Členem MOV není aktuálně žádný Čech, naposledy jím byl Jan Železný za 

Komisi sportovců MOV. Petr Graclík v rámci prezentace představil složky výboru, 

mezi něž patří: Český klub olympioniků, Český klub fair play, Česká olympijská 

akademie, Český klub paralympiků, Český klub sportovních svazů, organizací a 

institucí. Představitelem rozhodčí komise je Lukáš Trojan a revizní komisi zastupuje 

Jan Létal. 

Český olympijský výbor je v dnešní době velmi aktivní. Dle analýzy celosvětové 

sítě poradenských společností KPMG (celosvětová síť poradenských společnost) z roku 

2014 vyplývá, že 1 Kč vložená do sportu (a tím do prevence nemocí) přináší roční 

úsporu 2, 53 Kč na veřejných výdajích. Výpočet je založen na modelu, ve kterém jsou 

porovnány dosavadní výdaje na léčbu nemocí a odborný odhad snížení počtu 

nemocných díky zavedení prevence prostřednictvím sportu (Prevence nemocí 

vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu, 2014). Sportovní politika 

České republiky vydala materiál Koncepce podpory sportu 2016–2025. V tomto 
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dokumentu předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, 

strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016–2025. Jejím hlavním cílem je 

zlepšit podmínky pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu 

sportu pro společnost i jednotlivce, respektovaly tradici i sportovní politiku EU 

(Koncepce podpory sportu 2016–2025, 2017). 

ČOV je velikým iniciátorem vytváření podmínek pro pohyblivé aktivity všech 

obyvatel. Využívá nejrůznějších komunikačních prostředků s cílem informovat o 

projektech a programech ČOV a přesvědčit širokou veřejnost o účasti. V televizích 

vysílá reklamy, na ulicích vyvěšuje plakáty a na internetu prostřednictvím bannerů 

zaujímá naši pozornost. Snaží se změnit vnímání a postoje lidí ke sportu. Pro 

propagaci využívá osobnosti vrcholových sportovců, kteří jsou známí po celém světě. 

O jeho současných programech pro společnost se více dozvíte v následující kapitole. 

3.2.3  Programy pro společnost 

Informace o programech pro společnost je možné naleznout na internetových 

stránkách Českého olympijského výboru, které hodnotím jako velmi dobře přehledné. 

Prostřednictvím multimédií se ČOV prezentuje digitálním kanálem ČOT, sociálními 

sítěmi, videi, olympijským magazínem či mobilní aplikací Czech team (v překladu 

český tým). Pozitivní postoj ke sportu je třeba budovat od dětství. Bylo zjištěno, že 

změnu chování dětí a mládeže neovlivňuje školní prostředí (Biddle in Zbořilová, 2015). 

Velikým vzorem dětí jsou jejich rodiče a je důležité, aby roli vůdců sportu sehráli právě 

oni. Další výrazný vliv na chování dětí mají úspěšní olympijští sportovci, kteří se často 

stávají idoly mládeže. A právě oslovením dospělých a populárních osobností se ČOV 

snaží podnítit děti ke sportu (Zbořilová, 2015). 

Petr Graclík ve své přednášce dále prezentoval aktuality ČOV a poskytnul 

informace o jednotlivých programech pro společnost ČOV, které slouží jako zdroje dat 

pro následující text. Programy zahrnují Rozvojový olympijský program, Podporu sportu 

z loterijních odvodů nebo projekt Česko sportuje. Projekt na podporu zdravého 

životního stylu v České republice „Česko sportuje“ zahrnuje řadu kampaní. Příkladem 

jsou Olympijské parky, Sazka olympijský víceboj či T – Mobile olympijský běh. 

Charakteristiku jednotlivých programů jsem popsala níže v textu.   
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Rozvojový olympijský program 

Pro roky 2013–2016 zařadil ČOV Rozvojový olympijský program do své 

organizace. Jedná se o komplexní systém finanční podpory sportovní přípravy v 

olympijském cyklu. Tato podpora umožňuje sportovním svazům čerpat finanční 

prostředky na olympijskou přípravu a dává jim volnost a variabilitu ve využívání těchto 

financí.  

 

Podpora sportu z loterijních odvodů 

Následně ČOV usiluje o podporu sportu z loterijních odvodů. Touto cestou chce 

bojovat proti „nelegálům“ a využívat tak prostředky z kurzových sázek, číselných 

loterií, stíracích losů. Tyto získané finance chce rozdělit mezi mládež s horní hranicí 

juniorského věku a všem uznaným sportovním organizacím. ČOV je připravený 

realizovat model finanční spolupráce s jednotlivými kraji pro znásobení prostředků pro 

sport na regionální úrovni.  

 

Česko sportuje 

Účelem tohoto projektu je podpořit zdravý životní styl v České republice. Česko 

sportuje vzniklo za podpory Mezinárodního olympijského výboru, Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, České televize a dalších 

partnerů. Dlouhodobými cíli projektu je rozpohybování veřejnosti, a to zejména dětí a 

mládeže, zvýšit zájem o zdravý životní styl, podpořit organizátory sportovních akcí pro 

veřejnost a zrealizovat olympijské parky Soči- Letná a Rio- Lipno. Jedná se o soubor 

kampaní, jenž zahrnuje olympijské parky, Sazka olympijský víceboj či T- Mobile 

olympijský běh. Olympijské parky představují důležitou část této práce, bližšímu popisu 

jsem se věnovala v následující kapitole. 

 

V rámci zjištění aktuálního dění ve světě mě zaujalo, že v Norsku na středních 

školách zahrnuje národní studijní program vrcholový sport jako školní předmět. Ve 

spolupráci s olympijským výborem chtějí umožnit studentům kombinovat sportovní 

ambice se vzděláním, vychovávat mladé talenty a následovat filosofii olympismu. 
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V současné době tři školy uzavřely partnerství s národním olympijským výborem. 

Chtějí tak snížit růst soukromých škol na trhu, poukázat na zájmy vrcholového sportu a 

pozitivně ovlivnit marketingový proces školního systému (Vlastní překlad: 

Pedagogization of elite sport in the school system: vested interests and dominant 

discourses, 2017). 

 

3.3  Olympijské parky 

Olympijské parky jsou fenoménem posledních dvou olympijských her konaných 

v letech 2014 a 2016. Český Olympijský výbor se v roce 2014 rozhodnul vybudovat 

sportovní areál na Letné v Praze pro veřejnost na podporu 22. zimních olympijských her 

v Soči. Příznivci sportu si zde mohli vyzkoušet většinu sportovních sportů a na 

velkoplošných obrazovkách sledovat přenosy z Olympiády. Veliký ohlas a nadšení 

návštěvníků přimělo Český olympijský výbor vytvořit další olympijský park na Lipně v 

rámci konání letních olympijských her 2016 pořádaných v Rio de Janeiru (Olympijské 

parky, 2016).  

Jaký je hlavní cíl ČOV a důvod budování olympijských parků? V rozhovoru 

s Českou televizí předseda ČOV Ing. Jiří Kejval uvedl: „Chtěli bychom změnit 

fanouška sedícího u televize a pojídajícího chlebíčky ve fanouška sportovce, který si na 

ten sport umí sáhnout a ze kterého se stane odborník“ (Langer, Obrovský in Zborovská, 

2015).  

Hlavním cílem olympijského parku je: 

• Motivovat veřejnost k aktivnímu sportování 

• Přiblížit atmosféru ze Soči fanouškům České republiky 

• Zapojit více lidí do fandění 

• Popularizovat a přiblížit olympijské sporty veřejnosti (Zborovská, 2015) 

Letní olympijský park na Lipenské přehradě byl uspořádán spolu s dalšími 

menšími parky v Plzni, Pardubicích a Ostravě. Pro porovnání jednotlivých 

olympijských parků v letech 2014 a 2016 přikládám tabulku č. 1. 

 



30 

 

Tabulka č. 1: Porovnání jednotlivých olympijských parků v letech 2014 a 2016 

Zdroj: Němeček, 2017 

Rok konání 

parku 

2014 2016 

Olympijský 

park 

Letná Lipno Pardubice Plzeň Ostrava 

Návštěvnost 400 000 350 000 374 000 120 000 150 000 

Počet 

dobrovolník

ů 

450 500 220 200 80 

Rozpočet v 

Kč 

64 000 000 65 000 000 17 000 000 7 200 000 20 000 000 

Doba trvání 

ve dnech 

18 17 17 17 16 

Rozloha v 

hektarech 

13,5 60 24,6 - - 

 

Náklady na 

návštěvníka 

v Kč 

160 186 45 60 133 

Počet 

návštěvníků 

na jednoho 

dobrovolník

a 

889 700 1700 600 1875 

 

Uvedená tabulka zobrazuje vývoj od historicky prvního olympijského parku na 

Letné po parky pořádané v roce 2016. U jednotlivých akcí je porovnávána návštěvnost, 

počet dobrovolníků, rozpočet v Kč, doba trvání ve dnech, rozloha v hektarech, náklady 

na návštěvníka v Kč a celkový počet návštěvníků na jednoho dobrovolníka. Vzhledem 

k většímu počtu olympijských parků v roce 2016 je návštěvnost podstatně vyšší. 

Porovnáme-li pouze Letnou s Lipnem vidíme, že rozdíl je nepatrný. S rostoucím počtem 
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parků, a tím i návštěvností, roste potřebný počet dobrovolníků. Pro úspěšné pořádání 

všech olympijských parků v roce 2016 bylo zapotřebí 1000 dobrovolníků, což je o více 

než polovinu než před dvěma lety. Bez pomoci dobrovolníků by se jen s těží uspořádaly 

olympijské parky, došlo by k několikanásobnému zvýšení rozpočtu.   

Další olympijské hry se budou konat v zimě roku 2018 v jihokorejském Pyeong 

Chang. Pořádání zimního olympijského parku v České republice je prozatím v řešení 

ČOV. 

 

3.3.1  Olympijský park Rio Lipno 2016 

Letní olympijské hry 2016 byly tradičně pořádány Mezinárodním olympijským 

výborem. Tentokrát se významná celosvětová sportovní událost konala v Brazílii, 

v městě Rio de Janeiro. Slavnostní zahájení započalo 5.8.2016 a skončilo 21.8.2016. Na 

organizaci se podílelo 50 000 dobrovolníků. Českou výpravu tvořilo 104 sportovců, 

kteří dovezli jednu zlatou, dvě stříbrné a sedm bronzových medailí. O zlatou medaili se 

zasloužil judista Lukáš Krpálek a stříbrnou medaili získal kajakář Josef Dostál a biker 

Jaroslav Kulhavý. Hlavním centrum olympijského parku bylo uspořádáno na Lipenské 

přehradě.  

Olympijský park Rio – Lipno trval stejně jako letní olympiáda v Rio de Janeiru 

17 dní. Areál byl otevřený pro širokou veřejnost, kde si návštěvníci parku mohli 

vyzkoušet 47 sportů v 8 lokalitách propojených cyklostezkami. Zájemci měli možnost 

setkat se s českými olympioniky, kteří se vraceli z Rio de Janeira či s minulými 

reprezentanty ČR. Večery zpříjemňovaly koncerty a světelné show. Děti měly možnost 

účastnit se olympijských táborů. Pro zjištění podrobnějších informací jsem kontaktovala 

generálního sekretáře ČOV Mgr. Petra Graclíka. Zjistila jsem, že organizační štáb se 

skládal ze 42 manažerů, kterým pomáhali další externisti. Organizaci vypomáhalo téměř 

500 dobrovolníků. Celkový počet návštěvníku Rio – Lipna 2016 čítá 341 000 

návštěvníků. Kromě toho vystavění olympijského parku bylo výrazným impulsem 

k ekonomickému rozvoji regionu, sociální politiky a ochrany území. Ikonou tohoto 

olympijského parku se stal slavný běžec, čtyřnásobný olympijský vítěz Emil Zátopek, 

jehož kresba u autogramu představovala symbol této sportovní akce. Běžící panáček a 

heslo „Když nemůžeš, tak přidej,“ mělo úspěch a stalo se tak populární mezi lidmi. 
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Lokality sportovišť: 

• Lipno nad Vltavou 

• Loučovice 

• Přední Výtoň 

• Frymburk 

• Černá v Pošumaví 

• Horní Planá 

• Vyšší Brod 

Hlavním centrum se nacházelo v Lipně nad Vltavou. Pro návštěvníky byl vstup 

do olympijského parku do všech prostor zdarma. Lipenská přehrada je největší vodní 

plochou v České republice a nabízí širokou škálu sportovního využití. Příznivci sportu 

kromě společného fandění, vyzkoušení sportů a atrakcí v parku, se mohli těšit 

z cyklistiky, inline bruslení a běhání (Olympijský park Rio – Lipno 2016, 2016). 

Program byl dále doplněný o zábavné služby, mezi něž můžeme například uvést: 

slavnostní otevření Centra Olympijského parku pro veřejnost s ohňostrojem, hudební 

koncerty, noční běh Emila Zátopka na Stezku korunami stromů, vítání olympioniků 

z Ria, mezinárodní i tuzemská sportovní klání. Program Olympijského parku Rio – 

Lipno vyvrcholil olympijským maratónem. Ředitel komunikace ČOV uvedl: „Věříme, 

že letošní maratón nebyl posledním. Rádi bychom z něj udělali každoroční tradici,“ 

(Maratón uzavřel program Olympijského parku. Zúčastnilo se ho 72 běžců, 2016). 

Po celé České republice navštívilo olympijské parky na milion fanoušků za 17 

dní. Předseda Českého olympijského výboru Ing. Jiří Kejval se k olympijskému parku 

vyjádřil: „Tyto počty návštěvníků jsou jednoznačně úspěchem. Ještě víc mne těší, že 

lidé mířili do parků hlavně za sportem. Viděl jsem, s jakým nadšením především děti 

zkoušely jednotlivé sporty. Věřím, že se nám povedlo v mnoha z nich probudit lásku ke 

sportu na celý život,“ (Olympijské parky po celé republice navštívilo na milion 

fanoušků, 2016). 

Letní olympijský park Rio – Lipno 2016 je obrovskou motivací a možností 

šíření myšlenky Fair Play. Další olympijské hry se budou konat v zimě roku 2018 v 
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Pyeong Chang. Podle údajů Petra Graclíka, ČOV jedná o uspořádání několika 

regionálních olympijských parků. 

Spokojenost spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem pro mě 

představuje zajímavý výzkum, kterým jsem se v další části práce zabývala. Na základě 

analýzy jsem navrhla opatření vedoucí ke zvýšení dobrovolnictví ve sportu, neboť bez 

jejich pomoci by se sportovní akce neuspořádaly.   
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4  METODOLOGIE 

Následující část práce je zaměřena na metody a průběh výzkumu, jehož hlavním 

cílem je získat potřebná data pro kvantitativní výzkum. Studium odborné literatury 

zabývající se problematikou marketingového procesu mi umožnilo sestavit výzkum. 

Tato kapitola se skládá ze dvou podkapitol. Nejdříve přikládám časový 

harmonogram výzkumu, podle kterého jsem se řídila při tvorbě závěrečné práce. Další 

částí jsou metody zkoumání, v nichž popisuji vlastní metodiku dotazníkového šetření, 

vlastního pozorování a metodu analýzy dat. 

 

4.1  Časový harmonogram výzkumu 

Následující kapitola poskytuje výčet základních činností a jejich časové zařazení 

do rámce výzkumu. Časový harmonogram výzkumu byl sestaven v červnu 2016.  

 

Tabulka č. 2: Časový harmonogram výzkumu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Období fáze výzkumu Název fáze výzkumu 

Červen 2016 Studium odborné literatury zabývající se 

danou problematikou a následné zpracování 

teoretické části bakalářské práce 

 Příprava a konstrukce dotazníku určeného k 

výzkumu spokojenosti spolupráce 

dobrovolníků s Českým olympijským 

výborem a získání jejich názorů 
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Srpen 2016 Zúčastněné pozorování – osobní účast na 

Olympijském parku Rio Lipno 2016 jako 

dobrovolník 

 Pilotáž a následný sběr a zpracování dat od 

dobrovolníků pomocí písemného a 

elektronického dotazování 

Do prosince 2016  Analýza spokojenosti spolupráce 

dobrovolníků s Českým olympijským 

výborem 

Do ledna 2017 Návrhy a doporučení ke zvýšení spokojenosti 

spolupráce dobrovolníků s Českým 

olympijským výborem 

Do března 2017 Celkové zhodnocení dobrovolnického 

programu pro Olympijský park Rio – Lipno 

2016 

 Předložení výsledků a doporučení Českému 

olympijskému výboru 

Do června 2017 Odevzdání bakalářské práce 
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4.2  Metody zkoumání 

Metody zkoumání jsou rozlišovány na kvantitativní a kvalitativní dle požadované 

kvality sesbíraných dat. Dotazník je nejčastější metodou sbírání dat primárních. Na 

základě získaných informací sestrojím vlastní metodiku dotazníkového šetření a 

vlastního pozorování. Poslední podkapitolou je metoda analýzy dat.  

 

4.2.1  Vlastní metodika dotazníkového šetření 

Ve svém výzkumu jsem využila kvantitativní metody elektronického dotazování a 

kvalitativní metody pozorování. V realizaci marketingového výzkumu jsem postupovala 

dle Příbové (1996) následujícím postupem rozděleným do sedmi fází. 

 Proces marketingového výzkumu: 

1. Určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému, přínos výzkumu 

2. Zdroje dat 

3. Metody a techniky sběru dat 

4. Určení velikosti vzorku 

5. Sběr dat 

6. Zpracování a analýza dat 

7. Zpracování a prezentace závěrečné práce 

 

Určení cíle marketingového výzkumu 

Za hlavní cíl výzkumu bakalářské práce jsem stanovila analýzu spokojenosti 

spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem. Dílčí cíl představují návrhy a 

doporučení ke zvýšení spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským 

výborem. Tento výzkum byl aplikován na sportovní akci Rio – Lipno 2016, kterou 

pořádal Český olympijský výbor. Hlavní výzkumná otázka zněla: Jak dobrovolníci 

hodnotí organizaci a průběh dobrovolnického programu? Přínos výzkumu spočívá 

v pomoci ke zlepšení a vývoje vzájemné spolupráce mezi sportovní organizací a 
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dobrovolníky. Sesbíraná data budou sloužit jako zpětná vazba pro Český olympijský 

výbor.  

 

Zdroje dat 

Výzkum byl prováděn za účelem získání primárních zdrojů dat.  

 

Metody a techniky sběru dat 

K zjišťování informací jsem využila kvantitativní a kvalitativní metodu. 

Kvantitativní metodu formou dotazování, a to pomocí písemných a elektronických 

dotazníků. Pro lepší získání informací jsem se této sportovní události účastnila jako 

dobrovolník. Vlastní pozorování představuje kvalitativní metodu.  

 

Volba vzorku 

Základní soubor tvoří dobrovolníci všech věkových kategorií. Volba vzorku byla 

s částečně ovlivněným výběrem. Jednalo se o záměrný typ, tedy složení respondentů, u 

nichž se předpokládá stejný zájem o zjišťovanou skutečnost.  

 

Velikost vzorku 

Tato akce čítala přibližně 250 dobrovolníků. Ideální velikostí vzorku bylo získání 

100 dotazníků, ve skutečnosti jsem získala 94 dotazníků. 

 

Sběr dat 

Sběr dat probíhal následujícím způsobem. Dotazník byl v tištěné podobě a 

rozdala jsem ho na konci sportovní akce. Z důvodu získání malého počtu vyplněných 

dotazníků, byl k dispozici elektronicky na sociální síti s žádostí o vyplnění. Dobrovolníci 

Olympijského parku Rio – Lipno 2016 byli dotazováni tímto postupem. V oblasti mého 

působení jsem je rozdala osobně s žádostí o sdělení názoru pro zkvalitnění spolupráce. 

Sdělila jsem termín odevzdání a zdůraznila důležitost názoru. V ostatních lokalitách akce 

jsem požádala jednotlivé vedoucí o zajištění sesbírání dat. Tomáše Mirovského, hlavního 

koordinátora dobrovolníků ČOV, jsem seznámila s mým projektem. O spolupráci projevil 
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zájem. Domluvili jsme se, že dotazníky umístí v hlavních stanech každého centra 

s požádáním o vyplnění.  

Konstrukci dotazníku popisuji níže v textu.  

Konstrukce dotazníku 

Nejfrekventovanější metodou sbírání primárních informací je dotazník. Umožňuje 

nám získávání údajů od velikého počtu respondentů. Jedná se o součást realizační fáze 

procesu marketingového výzkumu. Předtím než jsem došla k vlastnímu sběru, bylo 

důležité důkladně provést jednotlivé kroky přípravné fáze výzkumu. Celý postup tvorby 

dotazníku je možné rozdělit do několika fází, které charakterizují posloupnost 

jednotlivých úkonů, které se navzájem doplňují a ovlivňují (Kozel a kol., 2006). Dle 

následujícího postupu jsem realizovala dotazník. 

Postup tvorby dotazníku (Příbová in Kozel a kol, 2006, s. 151): 

1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

2. Určení způsobu dotazování 

3. Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr 

4. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace 

5. Konstrukce celého dotazníku 

6. Pilotáž 

 Hlavním cílem výzkumu byla analýza spokojenosti spolupráce dobrovolníků 

s Českým olympijským výborem. Dotazník byl kombinací dvou závěrečných prací 

absolventek UK FTVS. První část byla převzata z bakalářské práce Mgr. Moniky 

Bártové, jejímž cílem bylo zjistit a vyhodnotit angažovanost studentů v oblasti 

sportovního dobrovolnictví a celkový náhled na dobrovolnictví v Čechách, Německu a 

Americe. Druhá část byla navázána na dotazník z diplomové práce Mgr. Veroniky 

Hořejší, která se ve své práci zabývala zhodnocením oblasti dobrovolnictví ve sportu – 

FIS MS (Mistrovství světa v klasickém lyžování organizovaný mezinárodní lyžařskou  

federací) v klasickém lyžování juniorů a závodníků do 23 let v Liberci 2013 a návrhem 

doporučení pro práci s dobrovolníky při dalších sportovních akcích na Liberecku. Po 

drobných úpravách jsem zkonstruovala celý dotazník. 



39 

 

 Dotazník měl přinést následující seznam informací: 

•  Kdo je dobrovolníkem a jeho motiv pro spolupráci 

•  Zhodnocení dobrovolnického programu 

Pro snadnější sestrojení hlavní části dotazníku, tzv. Otázky týkající se 

dobrovolnictví na Olympijském parku Rio Lipno 2016, jsem po inspiraci ve výzkumu 

Hořejší (2013) rozdělila základní problém do jednotlivých složek neboli dimenzí (viz. 

obrázek č.1). Tento proces nazýváme operacionalizace. 

 

Obrázek č. 1: Operacionalizace dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílovou skupinou byli dobrovolníci všech věkových kategorií, kteří se podíleli na 
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organizaci Rio – Lipno 2016. Způsob dotazování proběhnul formou písemných a 

elektronických dotazníků. 

Ve vazbě na požadované informace jsem navrhla dotazník (viz. příloha č. 1), 

který sloužil pro sběr dat. Díky dotazníku jsem získala primární data, jejichž cílem byla 

analýza spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem. Na 

základě závěrečné analýzy dat jsem navrhla opatření vedoucí ke zvýšení spokojenosti 

spolupráce mezi dvěma stranami. Písemné dotazování proběhlo na místě areálu Rio – 

Lipno. Elektronické dotazování bylo vytvořeno pomocí webového dotazníku Vyplňto.cz 

a umístěno na internetu. Internetový odkaz jsem následně prezentovala na oficiálním 

profilu dobrovolníků na sociální stránce Facebook. Výsledky jsem vyhodnotila pomocí 

software SPSS. 

 Na začátku dotazníku byl průvodní dopis obsahující oslovení, požádaní o 

vyplnění, vysvětlení cíle, zdůraznění důležitosti vyplnění, motivaci, slib anonymity a 

nezneužití údajů. Celkem obsahoval dotazník 31 otázek, kde se vyskytovaly otázky ze 

škálovací stupnice, výběrové otázky, výčtové a otevřené otázky. Závěrečné otázky byly 

všeobecné a vypovídaly o charakteristice respondenta.  

 Otázky byly řazeny hierarchicky podle průběhu a organizace dobrovolnického 

programu. První a druhá část se zabývala identifikací a motivačními aspekty 

dobrovolníka. V následujících pěti oblastech hodnotil respondent jednotlivé etapy 

dobrovolnického programu (Hořejší 2013). 

 Konečná verze dotazníku byla v červnu konzultována s vedoucím práce, který 

mě upozornil na drobné chyby ve formulování otázek. Následně tuto verzi dotazníku 

schválil. Pilotáž jsem provedla s pěti dobrovolníky po příjezdu do sportovního areálu Rio 

– Lipno 2016 ve Frymburku. Účelem bylo ověřit dotazník před samotným výzkumem. 

Dobrovolníci neměli žádné připomínky k dotazníku. Struktura dotazníku a konstrukce 

jednotlivých otázek zůstala stejná.  

Po sběru dat následuje fáze zpracování a analýza dat. Vyústěním 

marketingového výzkumu je prezentace závěrečné práce. 
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4.2.2  Vlastní pozorování 

 Další metodou výzkumu bylo zúčastněné pozorování v přirozeném prostředí 

pomocí osobního dotazování. Pro kvalitnější získání informací jsem se této sportovní 

události účastnila jako dobrovolník. Působila jsem jako účastník pozorovatel, tzv. 

rovnoprávný člen skupiny, který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. Dle 

Hendla (2012) se forma interakce mého výzkumu situovala na kontinuu, který je na 

obrázku č.2 zvýrazněný červenou barvou. Poloha interakce je v závislosti na účasti a 

neúčasti dění. 

 

Obrázek č. 2: Forma interakce 

Zdroj: Hendl, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

O výzkumu jsem informovala vedoucího dobrovolníků ČOV Tomáše Mirovského 

a hlavního manažera sekce Frymburk Martina Mauera. Ostatní členi skupiny nebyli 

seznámeni s mou rolí. Objektem pozorování byli dobrovolníci a organizátoři sportovní 

události Rio – Lipno 2016. Akce jsem se účastnila ve druhé polovině srpna a záznamy 

zapsala do elektronické podoby.  

Odborné informace a cenné rady pro zúčastněné pozorování jsem načerpala 

v publikaci Hendla (2008). Zaměřila jsem se na navázání kontaktu, pozorování, záznam 

dat, prezentaci závěru pozorování a na jejich vzájemné promyšlené používání. Pro lepší 

přístup do organizace jsem navázala kontakt pomocí přátel, kolegů a nadřízených. 

Pokusila se získat pomoc od někoho uvnitř organizace a jako protihodnotu nabídla 

vyhodnocení výzkumu, které bude sloužit jako zpětná vazba pro ČOV. Při zúčastněném 

pozorování jsem se snažila skloubit aktivity, které sledovaly dvojí účel, jasné uvědomění, 

širokoúhlou optiku, vnitřní a vnější zkušenost a využití introspekce. Na závěr jsem 
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shromáždila potřebná data, která přikládám v příloze č. 2 a východiska z provedeného 

pozorování prezentuji v podkapitole 5.3. 

Oblasti stanovené pro sledování dobrovolníků: 

•  Organizace a způsob komunikace s dobrovolníky před zahájením akce 

•  Registrace dobrovolníků, školení 

•  Řízení a vedení dobrovolníků během akce Rio – Lipno 2016- spokojenost 

   spolupráce dobrovolníků s ČOV, řešení problémů a krizových situací 

•  Zpětná vazba dobrovolníků – zajímavosti, nadšení, strádání, návrhy a nápady k  

             zlepšení organizace 

4.2.3  Analýza dat 

V této kapitole jsem objasnila metody analýzy dat pro dotazníkové šetření a 

vlastní pozorování.  

 

Metoda analýzy dat dotazníkového šetření 

 Získaná data jsem zpracovala do datové matice v Excelu 2010 a vyhodnotila 

pomocí analytického a statistického softwaru SPSS. V datové matici jsou jednotlivé 

otázky a odpovědi zakódovány. U otázek s možností více odpovědí jsem vypisovala 

jednotlivé kombinace a dále s nimi pracovala pod určitými čísly (viz. příloha č.3). 

Seznam komentářů otevřených otázek č. 11 a č. 12 naleznete v příloze č.4 a č.5. U 

poslední části otázek v dotazníku s čísly 13–19 jsem zjišťovala vliv 

sociodemografických údajů na uvedené odpovědi prostřednictvím kontingenčních 

tabulek. U jednotlivých otázek jsem popsala výsledné hodnoty a jejich absolutní a 

relativní četnost. Pro lepší porovnání jsem tyto hodnoty znázornila do grafů a tabulek. 

Ze statistických hodnot jsem využila: aritmetický průměr, modus a medián.  

 

Metoda analýzy dat z vlastního pozorování  

 Data z vlastního pozorování jsem analyzovala z deníkového záznamu, který 

jsem zapisovala každý večer do počítače (viz. příloha č.2). Zápisník se skládá ze tří 

částí: Příprava pozorování a vstup do terénu, Olympijský park Rio – Lipno 2016 a 

komunikace po skončení OPRL 2016 (Olympijský park Rio Lipno 2016). První a 
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poslední část jsem zapisovala nestrukturovaně. V druhém úseku byla data zachycena 

systematicky do jednotné tabulky, která hodnotí jednotlivé oblasti pozorování a 

následně můj popis jako výzkumníka. Ve všech případech se jedná o popisné 

poznámky, kde jsem zachytila prostředí, lidi a jejich činnosti v souhlase se zaměřením 

výzkumu (Hendl, 2008). Po vyhodnocení dotazníkového šetření jsem doplnila do 

deníku červené vykřičníky. Zdůrazňují části, které byly kritické a potvrzují nejčastěji 

komentované oblasti dobrovolníků, viz. otevřená otázka č. 11.  

Pro získání objektivnějších údajů jsem spolupracovala se dvěma klíčovými 

informátory. Prvním byl dobrovolník Jan Pádecký (přezdívaný Honza), který působil v 

sekci atletiky po celou dobu olympijského parku, tedy 17 dní. Jeho dlouhá doba 

působnosti byla pro mě velmi efektivní. Získala jsem data, která bych jen s těží sehnala. 

Druhým klíčovým informátorem byla skupina spolužáků z oboru působící ve 

Frymburku a v Lipně nad Vltavou, díky kterým jsem mohla porovnávat podmínky 

těchto dvou sportovních lokalit. Na základě záznamu dat jsem stanovila východiska 

z provedeného pozorování. 
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5   ANALÝZA SPOKOJENOSTI SPOLUPRÁCE 

DOBROVONÍKŮ S ČESKÝM OLYMPIJSKÝM 

VÝBOREM 

 

V této kapitole uvádím jednotlivé výsledky výzkumu. Následující část závěrečné 

práce je rozčleněna do tří úseků. V prvním jsem popsala dotazníkové šetření spolu 

s výsledky socio-demografických informací. V druhé podkapitole jsem znázornila a 

interpretovala získaná data pro jednotlivé okruhy otázek. Východiska z provedeného 

pozorování jsem stanovila v poslední části této kapitoly.  

 

5.1  Dotazníkové šetření  

V konečném počtu dotazníkového šetření se účastnilo 94 dobrovolníků. Dotazníků 

v tištěné podobě jsem získala 45 a v elektronické 49. Průměrný čas vyplňovaného 

dotazníku byl vypočítán na 10 min 38 s. Všichni dotazovaní poskytli dostačující 

informace. Tento vzorek umožnil poskytnout dostatek potřebných dat, díky kterým jsem 

mohla analyzovat spokojenost dobrovolníků na sportovní akci Rio – Lipno 2016 a 

navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení příští spolupráce.  

Výsledky socio-demografických informací jsem prezentovala v následující 

podkapitole. 

 

5.1.1.  Socio – demografické informace 

Na základě poslední části otázek v dotazníku s čísly 13–19 jsem vyšetřovala, zda 

socio – demografické údaje měly vliv na uvedené odpovědi. Kladené otázky zjišťovaly 

sportovní úroveň, časovou vytíženost, měsíční příjem, pohlaví, věk a bydliště 

respondenta. Socio-demografické aspekty mohly více či méně ovlivnit výsledky 

dotazování. Kontingenční tabulky dokázaly, že všechny sociodemografické údaje jsou 

signifikantní, tzv. všechny proměnné ovlivňují jednotlivé otázky a výroky v otázce. 

Významná zjištění jsou popsána v kapitole 5.2 ve zpracování jednotlivých otázek.  
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Vzorek respondentů je složený z dobrovolníků, kteří se účastnili olympijského 

parku Rio – Lipno 2016. Sběr dat probíhal způsobem náhodně vybraných dobrovolníků. 

Z výsledků plyne, že z celkových 94 dotazovaných bylo 47,4 % žen a 51,6 % mužů. 

Zastoupení mužů bylo pouze o 4,2 % vyšší, což může zapříčiňovat jejich celkově větší 

zájem o sport a ochotu zapojit se do dotazníkového šetření. Grafické znázornění 

zobrazuje graf č. 1. 

 

Graf č.1: Pohlaví dobrovolníka  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Dotazovaní v zastoupení 36,8 % se věnují sportu jako volnočasové aktivitě. Na 

regionální a národní úrovni se pohybuje celkem 48,4 % a to konkrétně 22,1 % na 

národní a 26,3 % na regionální úrovni. V mezinárodním měřítku se věnuje sportu 13,7 

%, což považuji za významné zastoupení na této akci. 

Časová vytíženost dobrovolníků je veliká, neboť 42,1 % z nich zodpovědělo, že 

volného času moc nemají. O 1 % méně respondentů tvrdí, že volného času mají tak 

akorát. Následně 11,6 % vyjadřují, že nestíhají a nestačí a 4,2 % dotazovaných má času 

na rozdávání. Dotazovaní hodnotili tuto odpověď dle subjektivního názoru.  
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Více než polovina respondentů s 68 % uvedla, že jejich měsíční příjem se pohybuje 

v intervalu 7 000 Kč a méně. Z tohoto výsledku soudím, že většina z nich jsou studenti, 

kteří si přivydělávají. Pouze 17, 9 % má v rozmezí 11 001 Kč a více měsíční příjem. 

Zbytek 9,5 % vyjadřuje část respondentů s měsíčním příjmem od 7001–11 000Kč.  

Věk dobrovolníků se zpravidla pohyboval v rozmezí 18–21 let, což odpovídá 

většinou věku studentů na vysokých nebo vyšších odborných školách. Dále v pořadí od 

největšího zastoupení po nejmenší následuje věková hranice 22–25 let s 22,1 %. Vzorek 

o velikosti 16, 8 % zastupují dobrovolníci starší 26 let.  

Nejvyšší počet dobrovolníků reprezentoval Středočeský kraj, a to konkrétně 38,9%. 

Teprve na druhém pořadí se umístili místní dobrovolníci z Jihočeského kraje se 17,9 %. 

V dalším širším zastoupení jmenuji kraj Vysočina, Pardubický a Ústecký.  

 

5.2  Vizualizace a interpretace získaných dat 

Dotazník čítá celkem 31 otázek strukturovaných do čtyř tematických okruhů. 

Počáteční otázky se týkají angažovanosti v dobrovolnictví, navazují na otázky týkající 

se dobrovolnictví ve sportu a končí otázkami týkající se dobrovolnictví na Olympijském 

parku Rio Lipno 2016. Poslední tematický okruh je složen z šesti socio – 

demografických otázek, jejichž výsledky jsem popsala v předešlé podkapitole. V rámci 

vizualizace získaných dat jsem u každé otázky vyjádřila výsledky, grafické vyjádření a 

komentáře obsahující hodnocení výsledků. V závorkách jsem vyjádřila absolutní 

četnost. 

V dotazníku shledávám na prvním místě za zcela nejdůležitější motivy 

dobrovolníků k účasti a dimenze, jak to bylo pro ně důležité. Za druhé stěžejní způsob, 

jakým respondenti ohodnocují dobrovolnickou činnost z hlediska vedení jednotlivých 

sekcí. V zajímavých případech jsem využila hodnocení pomocí kontingenčních tabulek. 

 

5.2.1  Otázky týkající se angažovanosti v dobrovolnictví 

Otázky 1-3 (viz. příloha č. 1) vyčleňovaly dobrovolníky do skupin podle toho, 

zda se již dobrovolně angažovali v rámci sportovního dobrovolnictví či ne. V případě, 



47 

 

že respondent neměl s dobrovolnictvím žádné zkušenosti, tak neodpovídal na všechny 

otázky. 

 

1. Pomáhal jsi už někdy jako dobrovolník (bez finančního ohodnocení) 

v nějaké organizaci, nebo na nějaké události? 

Z uvedených výsledků vyplynulo, že téměř 80 % (73) respondentů mělo 

zkušenosti s dobrovolnictvím a pro zbylých 23, 2 % (21) byla sportovní akce Rio Lipno 

2016 první zkouškou.  

Graf č.2: Zkušenost s dobrovolnictvím  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnocení výsledků: Na organizaci se kromě zkušených dobrovolníků podílela i 

část pracovníků bez jakékoli praxe. Tato skupina je v podstatné menšině a dle nízké 

náročnosti vykonávání úkonů neměla na výsledek práce vliv.  

 

2. Pokud NE, proč? (dále pokračuj ot. 11) 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 21 respondentů, neboť z předešlé otázky 

vyplývá, že zbylí dobrovolníci mají zkušenost s dobrovolnictvím. Nejčastějším 

důvodem nespolupráce v oblasti dobrovolnictví byla reakce, že respondent neměl 

možnost. Tuto odpověď zvolilo 8 respondentů. Dalších 6 dotazovaných uvedlo, že 
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neměla dostatečnou motivaci. Ostatní odpovědi byly uvedené alespoň jednou. Jiné 

důvody byly respondenty doplněny o neinformovanost a nedostatečný věk na brigády.  

Hodnocení výsledků: Hlavním důvodem neangažovanosti v dobrovolnictví jsem 

shledala nízkou informovanost a všeobecné povědomí mezi lidmi, která by se 

prostřednictvím veřejných prostředků mohla zlepšit.  

 

3. Pokud ANO, v jakém oboru jsi pomáhal? (můžeš zaškrtnout i více) 

U otázek 3–11 odpovědělo 76,8 % (73) z celkových 94 respondentů neboli těch, 

kteří již mají zkušenosti v oblasti dobrovolnictví. Ze získaných dat jasně vyplynulo, 

že 36,8 % (35) mělo zkušenosti právě v oboru sportu a tělovýchovy. Další 

frekventovanou odpovědí se stala kombinace sportu a tělovýchovy a práce s dětmi a 

s mládeží. Dalším v pořadí se umístila jednoznačná odpověď práce s dětmi a 

mládeží, na které se podílelo 6,3 %. 

Hodnocení výsledků: Většina dotazovaných měla zkušenosti s dobrovolnictvím 

právě v oboru sportu a tělovýchovy. K získání těchto dat přisuzuji vliv dotazování na 

sportovní akci. 

 

5.2.2  Otázky týkající se dobrovolnictví ve sportu 

Otázky s číslem 4–13 byly zaměřené na dobrovolnictví ve sportu a jejich 

výsledky jsou popsány níže v textu. 

 

 

4. Jak často jsi (nebo jsi byl) dobrovolně činný? 

Na tuto otázku zodpovědělo 77 % (72) lidí z celkového počtu respondentů. 

Výsledná frekvence odpovědí je v tomto případě velmi těsná, avšak s největším číslem 

29,5 % (28) odpovědělo, že jsou činní příležitostně. Dalších 28,4 % (27) uvedlo jako 

svou odpověď „alespoň jednou za měsíc“. Zbytek (17) respondentů prozradil, že jsou 

aktivní ve sportovním dobrovolnictví alespoň jednou týdně nebo velmi zřídka.  



49 

 

Hodnocení výsledků: Překvapujícím zjištěním shledávám odpověď „alespoň 

jednou za měsíc“, která je poměrně ve vysokém zastoupení, neboť dobrovolná činnost 

v ČR není příliš populární.  

 

5. V jaké organizaci jsi (byl jsi) činný jako dobrovolník? (můžeš uvést i více) 

Celkem na tuto otázku odpovědělo 76,8 % (73) lidí. Ze získaných dat vyplynulo, 

že největší zastoupení reprezentuje jednorázová událost s výslednými 10,5 % (10). Mezi 

další podstatné výsledky řadím možnost s 9,5 % (9) tělovýchovná jednota, sportovní 

klub. Následující častou odpovědí byla trojkombinace tělovýchovné jednoty, 

sportovního klubu, samostatně organizované skupiny a jednorázové události.  

Hodnocení výsledků: Jednorázová událost a tělovýchovná jednota spolu se 

sportovní klubem reprezentují nejčastější druh organizace dobrovolné činnosti.  

 

6. Přes jaký zdroj ses k dobrovolnictví dostal? (můžeš uvést i více) 

Následující data jsem získala přibližně od 76,8 % z celkového počtu 

respondentů. Nejvýznamnější zdroj k dobrovolnictví představuje 27,4 % rodina či jejich 

známí. Dalších 21,1 % se o dobrovolnictví dozvěděla přes střední školu a zbylá část 

uvedla, že přes odkaz na webu či v televizi v zastoupení 11,6%. Možnost „jiné“ 

představuje podle vyhodnocení kombinace přes rodinu/ přátelé a přes odkaz na webu či 

v televizi. 
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Graf č. 3: Zdroj k dobrovolnictví 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

 

Hodnocení výsledku: Uvedená data potvrzují, že rodina a známí hrají v 

komunikaci významnou roli. Lidé se často rozhodují dle jejich doporučení. Klíčovou 

roli pro získání dobrovolníků mohou sehrát i učitelé a vychovatelé na střední škole, 

neboť na děti či mládež mají podstatný vliv ve výchově. Při náboru nových 

dobrovolníků bychom se měli soustředit právě na tyto skupiny subjektů. 

 

7. Jaké jsou motivy tvé angažovanosti ve sportovním dobrovolnictví? 

Dobrovolníci se rozhodovali na základě uvedených tvrzení/motivů na stupnici  

1-5 podle intenzity souhlasu k daném tvrzení (1 -zcela odpovídá, 5- vůbec neodpovídá). 

Hodnocení probíhalo jako udělování známek ve škole.  

Získaná data vyjádřila, že převládajícím motivem angažovanosti ve sportovním 

dobrovolnictví jasně převládá motiv získání nových zkušeností a znalostí, tedy utilitární 

motivace. Tento motiv ohodnotilo 50,5 % na stupnici 1. Další důvod angažovanosti 

představuje motiv podpořit dobrou myšlenku/projekt. Naopak nepodstatný motiv 

představuje získání prestiže a uznání, kdy 12,6 % respondentů ohodnotilo tento motiv 
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na stupnici 5 výrazem zcela neodpovídá. Nesouhlas s tvrzením odráží i modus, který 

vyjadřuje hodnotu 4 jako nejčastěji vyskytovanou ve statistickém souboru.  

V následující tabulce jsem vyjádřila pořadí motivů od nejvíce významného po 

nejméně. U každého motivu je vyjádřena jeho průměrná známka, modus a medián.  

 

Tabulka č. 3: Motivy vedoucí k angažovanosti ve sportovním dobrovolnictví 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Pořadí Motiv Průměrná 

známka 

Modus Medián 

1. Získání nových zkušeností a 

znalostí 

1, 12 1 1 

2. Podpořit dobrou 

myšlenku/projekt 

1, 31 1 1 

3. Být v kontaktu s jinými 

lidmi 

1, 39 1 1 

4. Morální potřeba pomoci 

druhým 

1, 94 2 2 

5. Odpovědnost vůči 

organizaci 

2, 48 3 3 

6. Získat prestiž a uznání 2, 50 4 3 

 

Hodnocení výsledku: Motiv získání nových zkušeností a znalostí představuje 

nejvýznamnější faktor při angažovanosti dobrovolnictví oproti získání prestiže a uznání, 

které se umístilo na posledním místě. Nejčastěji věková hranice 18-21 let ohodnotila 

získání prestiže a uznání známkou 3 (nevím). Při porovnání evropských a amerických 

zemích bych pravděpodobně získala odlišný výsledek, neboť výzkum Bártové (2012) 

potvrdil, že Američané pokládají dobrovolnictví za svou morální povinnost. V jejich 

společnosti je dobrovolnictví běžnou záležitostí a motiv morální potřeby pomoci 

druhým řadí na druhé pořadí, zatímco v Čechách vykazuje čtvrté místo.  



52 

 

Následující kontingenční tabulka č. 4 vyjadřuje vzájemnou souvislost mezi 

motivy angažovanosti ve sportovním dobrovolnictví a sociodemografickými údaji. 

Tabulka prezentuje data s největší frekvencí, ukazuje tzv. modely respondentů, pro 

které daný motiv hraje důležitou roli.  

 

Tabulka č. 4: Vzájemná souvislost mezi motivy angažovanosti ve sportovním 

dobrovolnictví a sociodemografickými údaji  

Zdroj: Vlastní zpracování 

  Sociodemografické údaje 

Motivy Sportovní 

úroveň 

Časová 

vytíženost 

Měsíční 

příjem 

Pohlaví Věk Bydliště 

Získání nových 

zkušeností a 

znalostí 

Národní Vysoká 
11001 a 

více 
Žena 

22–

25 
Středočeský 

Podpořit dobrou 

myšlenku/projekt 
Mezinárodní 

Velmi 

vysoká 

11001 a 

více 
Žena 

22–

25 
Středočeský 

Být v kontaktu s 

jinými lidmi 
Mezinárodní Střední 

7000 a 

méně 
Žena 

22–

25 
Středočeský 

Morální potřeba 

pomoci druhým 
Volnočasová 

Velmi 

vysoká 

11001 a 

více 
Žena 

26 a 

výš 
Jihočeský 

Odpovědnost 

vůči dané 

organizaci 

Mezinárodní Střední 
11001 a 

více 
Muž 

26 a 

výš 
Jihočeský 

Získat prestiž a 

uznání 
Volnočasová Střední 

11001 a 

více 
Muž 

22–

25 
Středočeský 
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Data uvádějí, že motiv získání nových zkušeností a znalostí ohodnotily nejlépe 

ženy ve věku 22-25 let ze Středočeského kraje s měsíčním příjmem 11 001 a více s 

vysokou časovou vytížeností a kteří se pohybují na národní sportovní úrovni. Z toho 

plyne, že ženy v produktivním věku nejčastěji bydlící v Praze májí touhu získávat nové 

zkušenosti a znalosti, a to shledávám jako velmi pozitivní. Morální potřebu pomocí 

druhým cítí obě pohlaví na velmi podobné úrovni, avšak ženy o trochu více. Je 

zajímavé, že odpovědnost vůči dané organizaci a získání prestiže a uznání má vyšší 

hodnotu pro muže. Zároveň muži ocenili svůj volný čas za dostatečný, zatímco ženy ho 

postrádají. 

 

8. Co je pro Tebe během dobrovolnictví důležité? 

Tato otázka byla strukturovaná stejně jako předchozí otázka. Opět se jednalo 

rozhodování na základě uvedených tvrzení na stupnici 1-5 podle intenzity souhlasu 

k danému tvrzení. 

Podle výsledků lze říci, že zábava s 37,9 % představuje nejdůležitější prvek 

během dobrovolnictví, což dokazuje modus i medián označených hodnotou 1. Dalším 

v pořadí je zajímavé prostředí, jehož průměrná známka je 1, 31. Motiv být prospěšný 

pro druhé ohodnotila 30,6% respondentů známkou 1. Na druhou stranu nejméně 

důležitou roli hraje kontakt se známými osobnostmi, kdy 8,3 % dotazovaných označilo 

tento motiv známkou 5. Jeho výsledná průměrná známka dosahuje 2,36.   

 

Tabulka č. 5: Důležitost prvků během dobrovolnictví 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pořadí Prvky Průměrná 

známka 

Modus Medián 

1. Zábava 1, 28 1 1 

2. Zajímavé prostředí 1, 31 2 1 
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3.  Být prospěšný pro druhé 1, 51 1 1 

4. Souvislost s oblíbeným 

sportem 

1, 71 2 2 

5. Ocenění v podobě 

upomínkových předmětů 

1, 91 2 2 

6. Odpovědnost a možnost 

rozhodování 

2, 01 2 2 

7.  Kontakt se známými 

osobnostmi 

2, 36 2 2 

 

Hodnocení výsledků: V oblasti dobrovolnictví je nesmírně důležité zajistit 

pracovníkům zábavu. Lidé se chtějí bavit, žít ze zážitků a mít na co vzpomínat. 

V případě, že jim to dobrovolnictví umožní, zvýší svou angažovanost a budou se chtít 

vrátit. Překvapujícím tvrzením může být, že kontakt se známými osobnostmi je pro ně 

takřka nezajímavý. To může být zapříčiněno mediální komunikací, která je v současné 

době velmi aktivní a například většinu rozhovorů můžeme shlédnout online. 

 

9. Chtěl bys ve sportovním dobrovolnictví pokračovat i nadále? 

Tuto otázku zodpovědělo celkem 76,8 % (73) respondentů, z nichž 40% (29) 

dotazovaných uvedlo, že by nadále chtělo pokračovat v dobrovolnictví. Následně 28,4% 

(20) zaškrtlo, že spíše ano. Ostatní odpovědi byly zastoupeny alespoň jednou. 

Hodnocení výsledků: Toto zjištění je velmi pozitivní, neboť dobrovolníci 

vzhledem k načerpaným zkušenostem mají zájem dále pokračovat ve sportovním 

dobrovolnictví. 

 

10.  Vykonával bys sportovní dobrovolnictví zcela nezištně (bez věcného a 

jiného ohodnocení)? 

Na tuto otázku zodpovědělo přibližně 43,8 % (32) respondentů, že spíše ano. 

Následně 19% (14) dotazovaných tvrdí, že ano. Zbytek se přiklonil k odpovědi nevím 
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či spíše ne. Pouze 1 člověk odpověděl přesvědčeně, že zcela nezištně by sportovní 

dobrovolnictví nevykonával.  

 Hodnocení výsledků: Jak jsem již uváděla v teoretické části, definice 

dobrovolníka zní (Tošner, Sázanská, 2006. s. 35): „Dobrovolník je člověk, který bez 

nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svou energii, vědomosti a dovednosti ve 

prospěch ostatních lidí či společnosti.“ Je tedy velmi pozitivní, že výše uvedené 

procentuální zastoupení dobrovolníků potvrzuje tuto definici.  

 

11. Myslíš, že zkušenost v oblasti dobrovolnictví může pomoci při hledání 

zaměstnání? 

Na tuto otázku zodpovědělo 94 respondentů, tedy jejich celkový počet. Otázka 

č.2 nezkušené dobrovolníky odkazovala na pokračování k otázce č.11. Ze získaných dat 

plyne, že 45,3 % (43) se domnívá, že tato zkušenost jim může pomoci při hledání 

zaměstnání. Tento názor nejčastěji zaujímají dobrovolníci ve věkové hranici 22- 25let. 

Méně přesvědčených 33,7 % odpovědělo, že spíše ano. Celkem 3,2 % tvrdí, že 

dobrovolnictví na získání pracovní pozice nemá vliv.   

 

Graf č.4: Může zkušenost s dobrovolnictvím pomoci při hledání     

zaměstnání? 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Hodnocení výsledků: Vykonávání práce nezištně může být důkazem pro 

zaměstnavatele, že pracovník je ochotný vykonávat danou činnost nezištně. Svědčí to o 

jeho pracovním nasazením a skutečném zájmu o práci. Kromě toho ukazuje jeho 

morální hodnoty a snahu smysluplně využívat volný čas. A právě většina mladých 

dotazovaných věří, že prostřednictvím dobrovolnictví mohou získat výhody při hledání 

budoucího zaměstnání.  

 

12. Dle Tvého názoru je dobrovolnictví pro společnost: 

Podle názoru respondentů je dobrovolnictví pro společnost potřebné. Tento názor 

zastává 67,4 % (64). O jeho nutnosti je přesvědčeno 18,9 % (18). Nicméně 8,4% (8) 

z celkového počtu respondentů nepřikládá dobrovolnictví pro společnost žádnou váhu a 

považuje ho za nepotřebné. 

Hodnocení výsledků: Bez dobrovolnictví by nemohla být realizována značná 

část akcí, a to zejména v oblasti sportu. Dobrovolnictví je základem každé sportovní 

akce. Jedná se o oboustrannou výhodu mezi stranami. Pro organizátory to znamená 

levnou pracovní sílu a v porovnání se zaměstnanci je mnohdy výkonnější. Dobrovolníci 

jsou tam ze svého vlastního rozhodnutí, neboť touží být součástí sportovní události. 

Většina dotazovaných odhadla správně význam dobrovolnictví pro společnost.  

 

13. Myslíš si, že je dobrovolnictví v Čechách dostatečně populární? 

Z dat vyplynulo, že 47,4 % (45) dotazovaných pochybuje o popularitě 

dobrovolnictví v Čechách. Poměrně vysoký podíl 27,4 % (26) neví a pouze 3,2 % (3) 

respondentů je přesvědčena, že ano.  

Hodnocení výsledků: Dobrovolníci většinou nedokázali odhadnout popularitu 

dobrovolnictví v České republice. Většina z nich se přiklonila k negativní odpovědi. 

Z výzkumu od Bártové (2013) lze poznamenat, že dobrovolnictví v ČR je na dobré 

cestě a západní země nám jsou v tomto směru dobrým příkladem.  
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5.5.3 Otázky týkající se dobrovolnictví na Olympijském parku Rio Lipno 2016 

Následující otázky počínaly v dotazníku druhou část, která byla zaměřená na 

dobrovolnictví v Olympijském parku Rio Lipno 2016. Otázky byly číslované v 

intervalu od 1–12. Navazující otázky 13-19 se týkaly socio-demografických znaků, jež 

jsem popsala v kapitole 5.1.1. 

 

1. Uveď, jak dlouho pomáháš jako dobrovolník při organizaci sportovních 

akcí: 

Z celkového počtu respondentů uvedlo 50,5 % (48), že v oblasti dobrovolnictví 

působí v rozmezí 0-1 rok. Další významné zastoupení prezentoval vzorek 26,3 % (25) 

dotazovaných, kteří se dobrovolnictví věnují 1-2 roky. Více jak 5 let je aktivním v této 

oblasti 12,6 % (12). Zbytek respondentů uvedlo interval 3-5 let. 

Hodnocení výsledků: Téměř polovina respondentů má zkušenosti 

s dobrovolnictvím do 1 roku. Překvapující zastoupení prezentovala skupina 12,6 % 

dotazovaných, kteří se v této problematice zabývají víc než 5 let a nabývají tak 

dlouholeté zkušenosti. Svému okolí jdou příkladem a je pravděpodobné, že pro 

dobrovolnictví získávají další členy. 

 

2. Co tě vedlo se přihlásit jako dobrovolník do týmu pro Olympijský park Rio – 

Lipno? 

V této otázce respondenti volili z osmi tvrzení s možností výběru více nabízených 

možností. Ze získaných dat vyplynulo, že nejsilnější příčinou přihlášení do 

Olympijského parku Rio – Lipno 2016 bylo získání nových zkušeností a zážitků. 

Naopak tvrzení, že to potřebují ke svému studiu jako součást plnění praxe, byla 

v nejmenším zastoupení.  

Tabulka č. 6 zobrazuje seřazené příčiny od nejvíce po nejméně frekventované a 

tvrzení doplňuje o absolutní četnost. Tabulka č.7 vyjadřuje nejčastější kombinace 

příčin. Pouze 14 dotazovaných zaškrtlo v odpovědi pouze jedno tvrzení. 

 



58 

 

Tabulka č. 6: Příčiny přihlášení do dobrovolnického týmu na Olympijském parku 

Rio – Lipno 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pořadí Tvrzení Absolutní 

četnost 

1. Získání nových zkušeností a zážitků 52 

2. Seznámení s novými lidmi 51 

3. Nahlédnutí do organizace velké sportovní 

akce a poznat nové prostředí 

40 

4. Smysluplné využití volného času 35 

5. Předchozí zkušenost s akcemi podobného 

formátu 

30 

6. Získání oficiálního oblečení od Alpine Pro 

a další výhody dobrovolníka 

29 

7. Pomoci organizátorům úspěšně uspořádat 

akci 

28 

8. Potřebuji to ke svému studiu jako součást 

plnění praxe 

1 
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Tabulka č. 7: Nejčastěji volené kombinace příčin přihlášení do   

dobrovolnického týmu na OPRL 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pořadí Kombinace čísel 

tvrzení 

1. 2 3 4 

2. 2 3 5 

3. 2 3 7 

4. 1 2 3 

5. 2 4 5 

 

Hodnocení výsledků: Zkušenosti a zážitky byly hlavní příčinou přihlášení 

dobrovolníka na sportovní akci Rio – Lipno, což potvrdily odpovědi z otázky č.7 (z 

druhého tematického okruhu), kdy respondenti uvedli, že hlavním motivem 

angažovanosti ve sportovním dobrovolnictví je právě získání nových zkušeností a 

znalostí. Pouze nízké zastoupení dotazovaných absolvovalo tuto sportovní událost za 

účelem splnění praxe pro své studium.  

 

3. Odkud ses dozvěděl o možnosti stát se součástí týmu dobrovolníků pro 

Olympijský park Rio – Lipno 2016? 

Získaná data uvedla, že 42,1 % dotazovaných se o možnosti dobrovolnictví pro 

Olympijský park Rio – Lipno dozvědělo z internetu, Facebooku. Dalším poměrně 

zastoupeným zdrojem informací s 37,9 % představovali přátelé, kamarádi, kteří na 

podobných akcích pomáhali. Nejmenší podíl na úspěchu šíření informovanosti měly 

náborové letáky a plakáty. Z novin se o této možnosti nedozvěděl nikdo. ČOV oslovil 

úspěšně 12,6 % respondentů na základě předchozí spolupráce v týmu s ČOV. 
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Výsledná data zobrazuje následující graf č. 5 

 

Graf č.5: Zdroj získání informací o možnosti dobrovolnictví na Rio – Lipnu 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Hodnocení výsledků: V současném světě plných technologiích není překvapující, 

že internet a sociální stránka Facebook vykazovaly nejvyšší podíl informovanosti. Ve 

druhém případě se opět potvrdilo pravidlo, že blízcí v našem okolí představují důležitý 

zdroj komunikace. Reklama v tištěné podobě jako jsou noviny, letáky či plakáty, 

nesehrály téměř žádnou roli a pro příští spolupráci je jejich tvorba zbytečná. ČOV se 

snažil o oživení spolupráce, nicméně pouze 12,6 % respondentů úspěšně reagovalo na 

zpětnou vazbu.  

 

4. Do jaké sekce jsi byl během olympijského parku zapojen? 

Získaná data uvedla, že téměř polovina 44,2 % (42) respondentů nebyla zařazena 

do stálé sekce. Každý den vykonávali jinou činnost a jejich práce byla různorodá. 

V poměrně hojném zastoupení s 20 % (19) představoval vzorek dotazovaných 
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působících v sekci atletiky. Ve výsledcích je následně každá sekce zastoupena alespoň 

jedním respondentem.  

Hodnocení výsledků: Každý z dobrovolníků měl předem danou sekci, ve které 

bude působit. V praxi měla většina dobrovolníků možnost vyzkoušet každý den jinou 

činnost, což se zpravidla týkalo hlavního centra v Lipně nad Vltavou. V rámci výzkumu 

pozitivně hodnotím rozmanité získání názorů a zkušeností dobrovolníků zastoupením 

každé sekce alespoň jednou.  

 

5. Odpovídala sekce, ve které jsi pracoval, jedné z požadovaných možností 

uvedené v registračním formuláři? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda dobrovolníci umí dobře odhadnout své 

dovednosti a schopnosti a jak s touto informací vynaložil koordinátor dobrovolníků. 

Většina dotazovaných se získanými 71,6 % (68) potvrdila, že sekce, ve které jsem 

pracoval, byla jedna z mých uvedených možností v registračním formuláři. V menším 

zastoupení s 16,8 % (16) oznámilo, že neměl žádné požadavky na sekci, ve které bude 

spolupracovat. Se skutečností, že respondent bohužel nepracoval v žádné sekci, kterou 

uvedl v registračním formuláři jsem se setkala v zastoupení 6,3 % (6). Pouze 1,1 % (1) 

dotazovaných představovalo náhradníka, který dostal přidělenou lekci bez možnosti 

výběru. 

Graf č.6 zobrazuje shrnutí výsledků.  
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Graf č. 6: Výběr sekce dle požadavků dobrovolníka 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení výsledků: Výsledek tvrzení, že většina z respondentů působila 

alespoň v jedné sekci, kterou si přála, je uspokojující. Nicméně toto číslo by se mělo 

pohybovat ve vyšších hodnotách. V registračním formuláři potenciální dobrovolník 

volil minimálně tři sekce, ve kterých si přeje působit. Zařadit dobrovolníka do 

požadované sekce představuje základní požadavek, kterému by koordinátor před 

zahájením akce měl vyhovět.   

 

6. Odpovídala náplň práce v sekci během Olympijského parku Rio – Lipno 

2016 popisu, který byl prezentován manažerem sekce? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda byl manažer schopný předat informace o náplni 

práce jednotlivým dobrovolníkům a připravit je na vykonávanou činnost. Výsledky 

ukázaly, že 49,5 % (47) zvolilo odpověď – spíše ano. Menší část 29,5 % (28) uvedla, že 

popis a náplň práce byla v souladu s praxí. Pouze 3,2 % (3) tvrdilo, že zcela ne. 

Dobrovolníci, kteří neví a neumí o této odpovědi jednoznačně rozhodnout představovali 

6,3 % (6). 
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Výsledek hodnocení: Přibližně 79 % (75) vyhodnotilo náplň práce odpovídající 

prezentované sekci manažerem pozitivně. Tento výsledek jsem shledala jako výborný, 

neboť manažeři dokázali správně předat informace o vykonávané činnosti během akce.   

 

7. Jak bys zhodnotil následující vlastnosti a dovednosti Tvého manažera 

sekce? (1- vynikající/ 5- velmi špatné) 

Otázka zjišťovala názory respondentů na svého manažera sekce. Získaná data 

vypověděla, že manažeři skvěle zvládli svou funkci. Ve většině případů byli 

ohodnoceni č.1 (vynikající) a č.2 (velmi dobré), o čemž vypovídá níže zobrazená 

tabulka č.4. Nejlépe byly hodnoceny vlastnosti jako komunikační dovednost a rychlé a 

flexibilní jednání. Tyto vlastnosti min. 55 % respondentů ohodnotilo č. 1. Statistické 

ukazatele modus a medián potvrdily svými hodnotami toto tvrzení. U každého tvrzení 

známka č.3 (průměrné) byla využita v minimální výši 11 %. Známka č.4 (dostačující) 

byla nejčastěji využita u vlastností rychlé a flexibilní jednání, dochvilnosti a organizace 

a následné kontroly práce, kdy ve všech těchto případech získaly stejné ohodnocení od 

6 dobrovolníků. Z tabulky lze poznamenat, že modus je u všech tvrzení 1. Průměrné 

hodnoty dosažené u jednotlivých vlastností se pohybují v intervalu: <1,67- 2,04>. 

Shrnuté výsledky vyjadřuje tabulka č.8, kde vlastnosti a dovednosti manažera jsou 

seřazené od nejlépe po nejhůře hodnocené. Za statistické ukazatele jsem zvolila 

aritmetický průměr (průměrná známka), modus a medián. 

 

Tabulka č. 8: Hodnocení vlastností a dovedností manažera 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pořadí Tvrzení Průměrná 

známka 

Modus Medián 

1. Komunikační dovednost 1,67 1 1 

2. Rychlé a flexibilní jednání 1, 72 1 1 
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3.  Dochvilnost 1, 84 1 2 

4. Řízení a vedení 

dobrovolníků 

1, 84 1 2 

5. Jasné vymezení cílů, které 

měli dobrovolníci 

vykonávat 

1, 87 1 2 

6. Jasné a zřetelné pokyny 1, 89 1 2 

7. Rozhodovací schopnost 

ve složitých situacích 

1, 89 1 2 

8. Organizace a následná 

kontrola práce 

2, 04 1 2 

 

Výsledek hodnocení: Požadované vlastnosti a dovednosti na pracovní pozici 

manažera ohodnotili dobrovolníci velmi kladně. Tento fakt značí, že požadovaná funkce 

byla obsazena správnými lidmi, kteří dokázali vést a motivovat lidi správným směrem. 

Manažeři sekcí mohou navázat spolupráci s dobrovolníky při pořádání dalšího 

olympijského parku. Nejlepší oceněná dovednost byla komunikační. Posledním 

v pořadí se umístila organizace a následná kontrola práce, na kterou bylo upomínáno 

níže v otevřené otázce č.11.  

 

8. Jak hodnotíš následující činnosti v oblasti zajištění dobrovolnické sekce? 

(1- Vynikající/ 5- velmi špatné) 

Cílem této otázky bylo zjistit spokojenost dobrovolníků s jednotlivými činnostmi, 

které souvisely s organizací dobrovolnické sekce. Respondenti opět hodnotili dle 

číselné stupnice od nejlepšího po nejhorší, tedy 1-5.  

Výsledná data vyjadřuje tabulka č.9, kde prostřednictvím pořadí, průměrné 

známky, modu a mediánu hodnotí organizaci dobrovolnických potřeb. 
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Tabulka č. 9: Hodnocení organizace dobrovolnických potřeb  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pořadí Tvrzení Průměrná 

známka 

Modus Medián 

1. Schopnost a ochota 

koordinátora řešit vzniklý 

problém 

1,84 1 1 

2. Komunikace s 

koordinátorem 

dobrovolníků 

1, 98 1 2 

3. Celkové hodnocení 

spokojenosti s průběhem a 

organizací dobrovolnické 

sekce 

2, 08 2 2 

4. Přehlednost a 

srozumitelnost informací 

ze strany koordinátora a 

týmu 

2, 35 2 2 

5. Přehlednost a využitelnost 

informací pro 

dobrovolníky 

2, 48 2 2 

 

Tvrzení: Schopnost a ochota koordinátora řešit vzniklý problém 

Přibližně polovina 50,5 % respondentů se shodla, že schopnost a ochota 

koordinátora řešit vzniklý problém probíhala bez komplikací a ohodnotila ji č. 1, což 

dokazuje i statistický ukazatel modus. Za hodnotu č.2 ji označilo 22,1 % respondentů. 

Pouze část 2,1 % je opačného názoru a dané tvrzení ohodnotila č. 5. Ze získaných dat 
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lze říci, že schopnost a ochota koordinátora řešit vzniklý problém, byla na velmi dobré 

úrovni.  

Tvrzení: Komunikace s koordinátorem dobrovolníků 

Výsledky ukázaly, že značná část 43,2 % hodnotila toto tvrzení č. 1 a dalších 

29,5% dotazovaných č. 2. Průměrná známka byla vypočítána na 1, 98. Skupina o 

velikosti 6,3 % vypověděla, že komunikace s koordinátorem dobrovolníků byla velmi 

špatná a toto tvrzení ohodnotila č. 5. Celkově lze vyhodnotit toto tvrzení jako velmi 

dobré. 

Tvrzení: Celkové hodnocení spokojenosti s průběhem a organizací dobrovolnické 

sekce během Olympijského parku Rio – Lipno 2016 

Ve výsledku 46,3 % (44) respondentů hodnotilo celkovou spokojenost 

s průběhem organizace č.2 (velmi dobré). Za vynikající ji považovala značně menší část 

dobrovolníků, tedy 26,3 % (25). Názor, že sportovní akce byla průměrná, zastává 14,7% 

(14) pracovníků. Opět jsem se setkala s ohodnocením č.4 a č.5 a to v celkovém 

zastoupení 10,6 % (10). V tabulce si lze povšimnout, že modus a medián mají hodnotu 

2, což se odrazilo i v průměrné známce 2,35. Ze získaných údajů vyplynulo, že 

sportovní akci lze považovat za dobře připravenou.  

Tvrzení: Přehlednost a srozumitelnost informací ze strany koordinátora a týmu 

Olympijského parku Rio – Lipno 2016 

Dobrovolníci ohodnotili toto tvrzení nejčastěji č.2 (velmi dobré) v počtu 33,7 % 

dotazovaných. Jako velmi dobrou přehlednost a srozumitelnost získaných informací 

vyhodnotilo 24,2 % z nich. Poměrně stejná část respondentů 21,1 % ohodnotila toto 

tvrzení jako průměrné. S frekvencí 6 respondentů, tedy 6,3 % ohodnotilo toto tvrzení 

velmi záporně a to č.5 (velmi špatné). Vzhledem k získaným výsledkům lze 

konstatovat, že informovanost ze strany organizace nebyla zcela srozumitelná a občas 

docházelo ke komunikačním šumům.  

Tvrzení: Přehlednost a využitelnost informací pro dobrovolníky 

Toto tvrzení ohodnotila poměrně stejná část respondentů hodnotou č.1, č.2 a č.3. 

Nicméně nejčastěji jsem se setkala s hodnotou č. 2 a to s procentuální skupinou o 

velikosti 37,9 %. Hodnotu č. 4 a č.5 uvedlo celkem 17,9 %, což může mít souvislost 
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s výše záporným hodnocením informovanosti ze strany organizace. Průměrná známka 

byla vyčíslena na 2,48. Tento fakt svědčí o tom, že komunikace ze strany organizace 

neprobíhala zcela bez problémů. Důkazem je otevřená otázka č. 11, kdy se 

neinformovanost stala druhou nejvíce kritizovanou oblastí.  

 

9. Jak hodnotíš zajištění, připravenost a organizaci následujících 

dobrovolnických potřeb? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jakým způsobem hodnotili respondenti zajištění a 

kvalitu jednotlivých dobrovolnických potřeb. Výsledná data ukázala, že kvalita a 

funkčnost sportovního oblečení je nejlépe ohodnocena dobrovolníky. Za druhou nejlépe 

ohodnocenou potřebu je zajištění dopravního spojení do areálu. Naopak nejkritičtější 

potřebou se stala kvalita stravování v areálu, která byla dobrovolníky hodnocena velmi 

negativně. 

Získaná data zobrazuje tabulka č.10, kde pomocí pořadí od nejlépe po nejhůře 

seřazenou potřebu, průměrné známky, modu a mediánu vyhodnocuji odpovědi. 

 

Tabulka č. 10: Hodnocení zajištění dobrovolnických potřeb 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Pořadí Tvrzení Průměrná 

známka 

Modus Medián 

1. Kvalita a funkčnost 

sportovního oblečení 

1,57 1 1 

2. Zajištění dopravního 

spojení MHD 

2, 06 1 2 

3. Zajištění dopravního 

spojení do areálu 

2, 13 1 2 

4. Kvalita a úroveň 

ubytovacího zařízení 

2, 51 2 2 

5. Kvalita stravování v 

areálu 

3, 61 4 4 
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Tvrzení: Kvalita a funkčnost sportovního oblečení 

Z těchto dat naopak vyplývá, že kvalita a funkčnost sportovního oblečení byla 

ohodnocena dobrovolníky nejlépe. Za zajištění dobrovolnických potřeb se umístila na 

prvním místě. Ve výsledku 56,8 % dotazovaných ohodnotilo kvalitu jako výbornou a 

32,6 % jako velmi dobrou. Svědčí o tom i statistické ukazatele, kdy průměrná známka 

dosahuje 1,57, modus a medián hodnoty 1. Z výsledných dat lze usoudit, že 

dobrovolníci byli s kvalitou a funkčností sportovního oblečení velmi spokojeni.  

Tvrzení: Zajištění dopravního spojení MHD 

I v tomto případě se nejčastějším hodnocením stalo č. 1 a to ve výši 37,9 %. Část 

respondentů 27,4 % uvedla č. 2 a dalších 20 % č. 3. Průměrná známka v porovnání 

s prvním tvrzením je horší, dosahuje 2, 06. Závěrem lze konstatovat, že zajištění 

dopravního spojení MHD bylo na velmi dobré úrovni.  

Tvrzení: Zajištění dopravního spojení do areálu 

Z dat vyplynulo, že 40 % respondentů ohodnotilo toto tvrzení pozitivně č.1 a 

umístila se na třetím místě s průměrnou známkou 2, 13. Druhou nejčastější odpovědí 

bylo č. 3, tedy vyhodnocené jako průměrné ve výši 25,3 %. ČOV zajistil uspokojující 

dopravní spojení do areálu. 

Tvrzení: Kvalita a úroveň ubytovacího zařízení (v případě, že jsi byl ubytovaný 

během OPRL) 

Z celkového počtu respondentů nebyli ubytováni během OPRL 3 dobrovolníci. 

Data jsou získaná od 91 respondentů. Výsledky ukázaly, že nejčastějším hodnocením 

bylo č.2 a č.3 a to poměrně stejnou části respondentů lišící se pouze o 1,1 %. Modus a 

medián byly v obou případech vypočítány na hodnotu 2.  Závěrem lze konstatovat, že 

dotazovaní se přikláněli k průměrné známce hodnocení a v souboru se nevyskytovaly 

extrémní hodnoty.  

Tvrzení: Kvalita stravování v areálu 

Ze získaných dat vyplynulo, že kvalita stravování se stala podstatnou kritikou 

většiny dobrovolníků. Až 64,3 % (61) ohodnotilo toto tvrzení známkou 4 a 5. Pouze 

4,2% (4) dotazovaných uvedlo č.1. V souboru se vyskytovaly extrémní hodnoty. 



69 

 

Průměrná známka stravování se vyšplhala na 3,61, z čehož vyplývá, že dobrovolníci 

byli se stravováním velmi nespokojeni. Kritika se odrazila v otevřené otázce č.11, kde 

kvalita stravy se stala nejvíce kritizovanou oblastí. Organizace zajistila základní 

dobrovolnickou potřebu na minimální úrovni.  

Hodnocení výsledku: Nejlepších hodnot dosáhlo hodnocení oblečení, které 

dobrovolníci získali od pořadatele za spolupráci. Kvalita a funkčnost od značky Alpine 

Pro prokázala dobrou službu a majitelé jsou s ní spokojeni. Naopak nejhůře byla 

ohodnocena kvalita stravování v areálu, se kterou byli dobrovolníci velmi nespokojeni.  

 

10. Budeš i nadále pomáhat na dalších akcích jako dobrovolník po 

zkušenostech s dobrovolnictvím na Olympijském parku Rio- Lipno 2016? 

Tato otázka zjišťovala, kolik respondentů by se na základě zkušenosti 

s dobrovolnictvím na OPRL 2016 i nadále zapojilo do spolupráce na dalších akcích. 

Z uvedených dat vyplynulo, že 43,2 % (41) respondentů se přiklonilo k odpovědi – 

spíše ano. Odpověď určitě ano zaškrtlo 38,9 % (37). Jednoznačnou odpověď – určitě ne, 

neuvedl nikdo. Nicméně negativní odpověď – spíše ne uvedlo 10,5 % (10) respondentů.  

 Výsledná data zobrazuje níže graf č. 7. 
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Graf č.7: Spolupráce na dalších akcích  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 Hodnocení výsledků: Z výsledků vyplývá, že více než polovina se přiklonila 

k pozitivnímu hodnocení odpovědi. Skupina o 37 dotazovaných je rozhodnuta zapojit se 

do další spolupráce, což značí pozitivní výsledek. Převládající skupinou byli dotazovaní 

s odpovědí – spíše ano, kteří by další pomoc zvažovali. Negativní postoj zaujalo 10,5 % 

dotazovaných, u nichž nabytá zkušenost mohla mít vliv na ukončení dobrovolnictví. 

Jejich další zájem o spolupráci je pravděpodobně ztracen. Ve výsledku olympijský park 

zanechal pozitivní zkušenost u většiny dobrovolníků a je možné, že část z nich projeví 

zájem o další spolupráci.  

 

11. Prosím, uveď, co Tě během spolupráce v týmu dobrovolníků 

Olympijského parku Rio – Lipno 2016 zklamalo a co by se mohlo příště 

udělat lépe: 

Tato otázka byla otevřená. Dobrovolníci měli zde možnost uvést své názory 

ohledně organizace Olympijského parku Rio – Lipno 2016. Jednoznačně nejčastější 

oblastí kritiky se stala kvalita stravování, kdy se téměř polovina respondentů 43,2 % 
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(41) z celkových 82 vyjádřila k této záležitosti. Další okruhy zklamání a návrhů pro 

zlepšení spolupráce se týkaly nedostatečné informovanosti a arogance některých 

placených členů ve vyšších postech. Dobrovolníci dále uvedli připomínky k ubytování, 

dlouhým pracovním směnám a vykovávání rutinní činnosti, nedostatečnému počtu 

dobrovolníků, nerovnoměrnému rozdělení práce, celkově špatné organizaci, neúčasti 

olympioniků v lokalitě Frymburk a špatné dopravní dostupnosti lokalit nacházející se 

mimo hlavní centrum Lipno nad Vltavou. 

Pro ucelení výsledných dat přikládám graf č. 8. V příloze č.4 jsou k shlédnutí 

všechny uvedené komentáře od respondentů. Níže v textu jsou jednotlivé oblasti 

připomínek a návrhů komentovány podle pořadí od nejvíce po nejméně kritizované. Na 

závěr jsem prezentovala na ukázku některé komentáře. 

 

Graf č.8: Oblast kritiky a návrhů pro zlepšení spolupráce v týmu dobrovolníků  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Legenda: 

▪ 1- Stravování 

▪ 2- Vše proběhlo podle mé představy, nemám žádné připomínky 

▪ 3- Doprava 
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▪ 4- Ubytování 

▪ 5- Délka pracovní směny 

▪ 6- Rutinní činnost 

▪ 7- Neinformovanost 

▪ 8- Nerovnoměrné využití dobrovolníků 

▪ 9- Organizace 

▪ 10- Neúčast olympioniků v lokalitách sportovišť mimo hlavní centrum 

▪ 11- Arogance některých placených členů ve vyšších postech 

 

 Stravování: 

 Podle výsledků byli dobrovolníci s kvalitou stravování nejvíce nespokojeni. Jak 

jsem již popisovala výše u otázky č.9, dobrovolnická potřeba kvality stravování v areálu 

byla zajištěna na velmi nízké úrovni. Vezmu-li v potaz, že dobrovolníci odváděli 

skvělou práci celý den po dobu 9 dní bez finančního ohodnocení a ušetřili tak 

organizaci podstatnou část nákladů, Český Olympijský výbor jim neposkytnul základní 

životní potřebu, a to hodnotím jako velmi nedostačující. Zajištění dostatečné a chutné 

porce je základním požadavkem dobrovolníka. Organizace by měla být schopná této 

žádosti bez problému vyhovět. Je důležité, aby dobrovolníci měli dostatek síly a 

energie, zvláště u fyzicky náročných sekcí. 

 

 Neinformovanost: 

 Z grafu lze vyčíst, že neinformovanost byla druhou nejvíce kritizovanou oblastí, a 

to ve výši 9,5 % (9). Velké výtky směřovaly na nedostatek informací, a to zejména před 

začátkem akce. Dobrovolníci nevěděli, do jaké sekce jsou zařazeny a kde budou spát a 

zda jedince organizace zahrnula do svého plánu. Většina z nich měla pocit, že se vše 

řeší na poslední chvíli. Špatná komunikace zapříčinila rušení účasti dobrovolníků, což 

se odrazilo na celém průběhu akce. Docházelo k prodloužení délky pracovní doby a tím 

k celkovému vytížení dobrovolníků.  

 Dobrovolníci dále kritizovali, že neměli k dispozici speciálního průvodce pro 

dobrovolníky, jež by obsahoval základní informace, mapku a kontakty. Organizace 

využila jako hlavní komunikační prostředek sociální webovou stránku Facebook, což 

považovali za chybu. Mnoho z dobrovolníků bylo omezeno přístupem k internetu a 
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v době prázdnin neměli bezdrátové připojení pokaždé k dispozici. Organizace postupně 

přidávala informace prostřednictvím příspěvků, kde například v jejich komentářích 

rozdělovala lidi do ubytování. Ten, kdo se přihlásil dříve, získal lepší ubytovací 

podmínky. Za zdroj dat by dobrovolníci raději uvítali komunikaci prostřednictvím 

emailu, kde by důležité informace byly shrnuté. Český Olympijský výbor 

nekomunikoval osobním přístupem.  

 

 Arogance některých placených členů ve vyšších postech: 

 Další část respondentů si stěžovala na nadřazené jednání pracovníků. Někteří 

dobrovolníci se shodli, že jednání k dobrovolníkům bylo arogantní a nemístné. Jeden 

z nich uvedl, že neustálé poučování a zvýšení hlasu pokaždé, když se něco sdělovalo, 

ho rozčilovalo. Vzhledem k tomu, že autor uvedl, že během OPRL 2016 působil každý 

den v jiné sekci, nepodařilo se mi dohledat bližší informace, kde se s tímto problémem 

setkával. 

 

 Organizace: 

 Velmi často se ve výpovědích objevovaly názory směřující na celkové vedení 

organizace. Dobrovolníci kritizovali zejména vedení lidí na začátku sportovní akce, kdy 

se důležité záležitosti nevyřizovaly s dostatečným časovým předstihem. Další výtkou je 

nerealizace kontroly pracovišť koordinátorem dobrovolníků, při které by zjistil náplň 

práce a skutečně potřebný počet pracovníků. Nepřítomnost a neosobní přístup Tomáše 

Mirovského, hlavního koordinátora dobrovolníků, se neobešel bez povšimnutí. Kromě 

toho bylo apelováno na zohlednění zapojení mládeže od 15 let, neboť mladiství 

nemohou být považováni plnohodnotně jako dospělí, a to po fyzické i psychické 

stránce.  

 

 Ubytování: 

 Dobrovolníci měli výhrady k zajištěnému ubytování po dobu 9 dní a označili ho 

za nedostačující. V důsledku spaní velkého množství lidí na jednom místě docházelo 
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k častému narušení spánku v průběhu celé noci. Vzhledem k počtu dní trvání 

olympijské parku, odjížděli dobrovolníci domů vyčerpaní.  

 

  Nerovnoměrné využití pracovníků: 

 Respondenti byli nespokojeni s nerovnoměrným rozdělením práce mezi 

dobrovolníky a jejich nedostačující kapacitou. 

 

 Doprava:  

 Doprava byla kritizovaná v lokalitách mimo hlavní centrum. Dobrovolníci 

upomínali na zajištění lepší dopravní dostupnosti, návaznost spojů při přestupu a jejich 

vyšší frekvenci ve večerních hodinách. Často se stávalo, že Český Olympijský výbor 

uspořádal společnou akci pro pracovníky, jenže z důvodu špatné dopravní dostupnosti 

se ji dobrovolníci neúčastnili.  

 

 Délka pracovní směny:  

 V ojedinělých případech byla kritizována příliš dlouhá délka pracovní směny, 

která se lišila podle lokalit sportovišť. Počet odpracovaných hodin se zpravidla 

pohyboval v rozmezí od 8-12 hodin denně. Například ve Frymburku byla směna v čase 

od 9.30- 18.30 hodin. Navíc vždy před a po začátku otevírací doby OPRL se konala 

organizační schůzka dobrovolníků za účelem rozdělení práce a řešení problémů. Na 

základě těchto podmínek dobrovolníci neměli možnost navštívit hlavní centrum 

olympijského parku, neboť po skončení směny byly atrakce zavřené. V Lipně nad 

Vltavou se délka směny pohybovala okolo 12 hodin denně. Dobrovolníci si stěžovali na 

vysokou vytíženost a odpovědnost.  

 

 Rutinní činnost:  

 Jednou z dalších připomínek v dotazníku byla kritika příliš dlouhé pracovní doby 

na jedné pozici. 
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 Neúčast olympioniků v lokalitách sportovišť mimo hlavní centrum: 

Dobrovolníci byli velmi zklamaní, že bývalí i současní olympionici směřovali pouze do 

hlavního centra Lipna nad Vltavou. Z důvodu pracovního vytížení neměli sportovní 

nadšenci možnost se s nimi setkat.  

 

 Na závěr jsem přiložila na ukázku některé komentáře: 

▪ „Strava chuťově horší než ve školní jídelně.“ 

▪ „Nedostatek ovoce a zeleniny (téměř žádné).“ 

▪ „Nedodržení slibu před zahájením akce – ČOV sliboval, že budou na výběr jídla a 

přílohy. Ve výsledku bylo jedno až dvě jídla, studená, nekvalitní a nedostalo se na 

všechny. Ti, na které se nedostalo si museli koupit jídlo za vlastní peníze, 

pokládání gastronádob na podlahu je v rozporu s hygienickými normami.“ 

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

bude spát, …“ 

▪ „Organizace ještě předtím. Naprostá neinformovanost.“ 

▪ „Strašné jídlo, všechno bylo na oko pro veřejnost, ale zásadní problémy se 

neřešily -> dobrovolník je levná pracovní síla, bez které by to nejde, ale oni to 

zvládnou v těch podmínkách.“ 

▪ „Zacházení s dobrovolníky bylo velmi sprosté. A ke konci práce by se mohl 

každému dobrovolníkovi dát nějaká malá odměna. Hlavně posílit spravedlnost!“ 

▪ „Určitě přístup k dobrovolníkům. Jednaní občas bylo arogantní a nemístné. 

Neustále poučovaní a zvýšení hlasu pokaždé, když se něco sdělovalo mě 

vytáčelo.“ 

▪ „Jídlo v celém areálu nebylo jediné zrcadlo.“ 

 

 Hodnocení výsledků: Je žádoucí, aby kvalita stravování v areálu a informovanost 

byly zlepšeny pro konání příštího olympijského parku. Veškeré připomínky a návrhy 

jsem zpracovala. Na základě jejich sdělení jsem načerpala poznatky pro návrhy a 

doporučení ke zvýšení spokojenosti spolupráce dobrovolníků s ČOV.   
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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: 

Tato otázka byla opět otevřená. Dobrovolníci měli příležitost uvést to, co se jim 

během spolupráce nejvíce líbilo. Respondenti nejčastěji uváděli partu lidí a získání 

nových kamarádů. Dále byli nadšeni ze zážitků, skvělé atmosféry a osobního setkání 

s olympioniky. Někteří z nich obdivovali pozitivní jednání organizátorů, jejich 

komunikaci a otevřenost.   

Výsledná data zobrazuje graf č. 9. V příloze č.5 jsou k shlédnutí všechny uvedené 

komentáře od respondentů. Níže v textu jsou jednotlivé oblasti nejlépe hodnocených 

oblastí komentovány podle pořadí od nejvíce po nejméně. Na závěr jsem prezentovala 

na ukázku některé komentáře. 

 

Graf č.9: Co se dobrovolníkům během spolupráce v týmu nejvíce líbilo 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Legenda: 

▪ 1- Nové zážitky 

▪ 2- Vstřícnost a ochota organizátorů 
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▪ 3- Kolektiv 

▪ 4- Funkční oblečení 

▪ 5- Nové zkušenosti 

▪ 6- Využití volného času 

▪ 7- Nadšení účastníků 

 

Kolektiv:  

Respondenti nejčastěji uváděli pracovní kolektiv a získání nových kamarádů, a to 

ve výši 37,9 % (36). 

 

Nové zážitky:  

Respondenti velmi pozitivně hodnotí skvělou atmosféru a osobní setkání se 

sportovními reprezentanty České republiky.  

 

Vstřícnost a ochota organizátorů:  

Dobrovolníci ocenili pozitivní přístup organizátorů po celý průběh Olympijského 

parku Rio – Lipno 2016.  

 

Další:  

Část respondentů uvedla, že se jim nejvíce líbila možnost využití volného času 

v okolí Lipna. Dále ocenili získané zkušenosti ve sportovním odvětví a možnost vidět 

nadšení účastníků z pohybu. Dotazovaní také uváděli spokojenost s kvalitou funkčního 

oblečení od značky Alpine Pro a možnost vyzkoušení kolekce oblečení Czech team.  

 

Hodnocení výsledků: Získané výpovědi svědčí o pozitivních aspektech 

dobrovolnického programu a mohou být zdůrazněni při náboru potenciálních 

dobrovolníků. Tato data představují silné stránky programu, které je třeba 

maximalizovat.  
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5.3  Východiska z provedeného pozorování 

Olympijského parku Rio – Lipno 2016 jsem se účastnila ve druhé polovině srpna 

a působila v sekci atletiky ve Frymburku. Na místo konání jsem dorazila veřejnou 

dopravou bez komplikací. Cesta z Prahy do Lipna nad Vltavou trvala přibližně čtyři 

hodiny. Měla jsem zajištěné soukromé ubytování v chatce a do Frymburku dojížděla 

každý den na kole. Po celou dobu působnosti jsem kooperovala se dvěma klíčovými 

informátory, kteří mi přinášeli užitečné informace. Na základě záznamu dat v příloze 

č.2 a načerpaných zkušeností jsem se vyjádřila k nejčastěji kritizovaným oblastem 

v otázce č.11: stravování, neinformovanost a arogance některých placených členů ve 

vyšších postech. Dále jsem navázala na otevřenou otázku č. 12 a shrnula naopak nejlépe 

hodnocené části.  

 

Stravování 

Veškerou kritiku vznesenou na kvalitu stravování v areálu potvrzuji a souhlasím 

s ní. Český Olympijský výbor v informacích pro dobrovolníky uvedl, že zajistí plnou 

penzi. Denně budou k dispozici dvě teplá jídla s možností výběru ze tří variant. U 

každého jídla budou uvedeny alergeny dle normy a jeden z hlavních chodů bude vždy 

bezmasý pro vegetariány. Ve skutečnosti nabízeli dvě studená jídla, která byla 

pokládána na zem a alergeny nebyly uváděny se správností údajů. Nastal dokonce 

případ, kdy jeden z dobrovolníků byl hospitalizovaný v nemocnici. Mnohdy se stalo, že 

na jedince jídlo nevystačilo a musel si sehnat stravu sám a za vlastní náklady. Místní 

stánky či obchody s potravinami byly předražené. Tyto podmínky jsou odrazem 

hodnocení kvality stravování a je velice pravděpodobné, že tyto faktory měly negativní 

vliv na celý průběh Olympijského parku. Zajištění dostatečné a chutné porce je 

základním požadavkem dobrovolníka. Organizace by měla být schopná této žádosti bez 

problému vyhovět. Je důležité, aby dobrovolníci měli dostatek síly a energie, zvláště u 

fyzicky náročných sekcí. Kromě toho téměř polovina (48,4%) dobrovolníků byli 

sportovci na regionální či národní úrovni a je zřejmé, že k úspěšnému podání 

sportovního výkonu potřebují dodržovat vhodnou výživu spojenou s celkově správnou 

životosprávou. 
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Neinformovanost  

 Všechny stížnosti na neinformovanost potvrzuji a souhlasím s nimi. Doložená 

data ze dne 29.7.2016 potvrzují, že teprve 5 dní před zahájením akce byly poskytnuty 

základní informace pro dobrovolníky. Ubytování se začalo řešit dva dny před odjezdem, 

a to přes komentáře v příspěvcích na Facebooku. Ten, kdo se přihlásil dříve, získal lepší 

ubytovací podmínky. Někteří dobrovolníci z tohoto důvodu zrušili svou účast. Navíc 

počasí bylo nepříznivé a jeho předpovědi negativní. Vzhledem k tomu, že někteří 

dobrovolníci měli OPRL v rámci své dovolené, není se čemu divit. Nejen já, ale i 

ostatní účastníci měli pocit, že se vše řeší na poslední chvíli. Popravdě jsem si nebyla 

jista, zda se mnou počítají do chvíle, dokud mi nezavolal manažer sekce 4 dny před 

odjezdem. Na místě jsme nedostali k dispozici žádného průvodce, který by obsahoval 

základní informace, mapku a kontakty. Organizace využila jako hlavní komunikační 

prostředek sociální webovou stránku Facebook, což považuji za chybu. Mnoho z nás je 

omezeno přístupem k internetu a v době prázdnin nemáme bezdrátové připojení 

pokaždé k dispozici. Organizace postupně přidávala informace prostřednictvím 

příspěvků. Nebavilo mě stále sledovat aktuality organizace, zda se mám někam přihlásit 

či něco odeslat. Nicméně v případě rozdělování ubytování to bylo žádoucí. Český 

Olympijský výbor nekomunikoval osobním přístupem.  

 

Arogance některých placených členů na vyšších postech 

 S arogancí spolupracovníků jsem se nesetkala a tento fakt nemohu potvrdit. 

Vzhledem k tomu, že anonymní respondenti, kteří se takto vyjádřili v otevřené otázce 

č.11 uvedli, že každý den byli zařazeni do jiné sekce, nemohla jsem zjistit, ve které 

oblasti se tento problém vyskytoval. Od klíčových informátorů jsem slyšela pouze 

občasné narážky směřované na organizátory působící v hlavním centru Lipna nad 

Vltavou. 

 

Kolektiv 

 Nyní se přesuneme k hodnocení pozitivnějších stránek sportovní události. Jsem 

si jista, že právě kolektiv a týmová práce dokázaly udržet dobrovolníky v těchto 
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nepříznivých podmínkách. Říká se, že v nouzi poznáš přítele a tady jako by všichni byli 

najednou tví přátelé. Sportovní nadšení, podpora a výdrž spojily dobrovolníky v jeden 

celek. OPRL 2016 byla skvělá příležitost k seznámení s lidmi a získání nových 

kamarádů.  

 

Nové zážitky 

 ČOV se snažil o zajištění nevšedních zážitků pořádáním programů pro 

dobrovolníky, např. Stezka korunami stromů, pořádání večerních rautů pro pracovníky, 

atd. Tyto večírky však nemohli navštívit všichni zájemci, neboť zajištěná doprava byla 

pouze do 22.00hod. a tak při pomyšlení na dvouhodinovou party dobrovolníci 

nedorazili vůbec. Dále ti, kteří pracovali mimo hlavní centrum neměli možnost navštívit 

Lipno nad Vltavou a vyzkoušet si tak nabízené atrakce či osobně se setkat 

s olympioniky. Po domluvě byla možná „propustka“, ale pouze na omezený počet lidí a 

čas. Někdo na stanovištích zůstat musel. Nicméně věřím, že každý z nás si odvezl 

spoustu zážitků a zkušeností, které ho posunou v životě dál.  

 

Vstřícnost a ochota organizátorů 

Ve vyhodnocení otázky č.12 vidíme, že výše zmíněná kritika na aroganci 

některých placených členů ve vyšších postech nebyla pravidlem. Stejně tak jako 

v běžném životě záleží, koho potkáme a jak jsme k sobě vstřícní. V případě pracovní 

komunikace s dobrovolníky kladu větší důraz na úctu a důstojnost k těmto lidem, neboť 

oni vykonávají činnost zcela nezištně a bez jakéhokoli finančního ohodnocení. Osobně 

mám s manažerem sekce pozitivní zkušenosti. S organizátory působící v Lipně nad 

Vltavou (s či jinými lokality sportovišť) jsem nepřišla často do styku a toto tvrzení 

nemohu potvrdit ani vyvrátit.  
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6   NÁVRHY A DOPORUČENÍ KE ZVÝŠENÍ 

SPOKOJENOSTI SPOLUPRÁCE DOBROVOLNÍKŮ 

S ČESKÝM OLYMPISJKÝM VÝBOREM 

Na základě výsledků dotazníkového šetření, pozorování dobrovolníků a vlastních 

poznatků načerpaných během spolupráce s dobrovolníky představuji koncept prospěšný 

pro zlepšení spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým Olympijským výborem. 

Tento koncept může být efektivně aplikován na pořádání dalšího olympijského parku 

v roce 2018 uspořádaný na počest zimních olympijských her v Pyeong Chang. Pro 

potvrzení nápadu jsem neváhala kontaktovat Petr Graclíka, který mi potvrdil, že ČOV 

jedná o dalším uspořádání několika regionálních olympijských parků. Návrhy jsem 

sepsala níže do jednotlivých bodů.  

 

• Důraz na dodržení základních dobrovolnických potřeb 

Mezi základní dobrovolnické potřeby řadím kvalitu stravování a kvalitu a úroveň 

ubytovacího zařízení. Tyto dva aspekty jsou pro úspěšnou spolupráci s dobrovolníky 

klíčové.  

 

• Kontrola kvality stravy 

Zajištění dostatečné a chutné porce je základním požadavkem dobrovolníka. 

Organizace by měla být schopná této žádosti bez problému vyhovět. Je důležité, aby 

dobrovolníci měli dostatek síly a energie zvláště u fyzicky náročných sekcí. 

Dobrovolníci musí mít zajištěné jedno až dvě teplá jídla denně. Z těchto důvodů 

doporučuji zavést novou pracovní pozici pro kontrolu kvality stravy. 

 

• Výběr jídel ze dvou variant 

Vzhledem k rostoucím požadavkům zákazníka v oblasti výživy, a tím i našich 

potenciálních dobrovolníků, je třeba včasně reagovat na trend současné doby a 

poskytnout pracovníkům výběr ze dvou variant kvalitně zpracovaných jídel. 
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• Zohlednění vegetariánské stravy 

Dnešní společnost žádá zohlednění vegetariánské stravy ve všech restauračních 

zařízeních. Český olympijský výbor by proto neměl být výjimkou a tento požadavek 

akceptovat a nabídnout nutričně výživný bezmasý pokrm.  

 

• Důraz na osobní přístup 

Dobrovolník poskytuje návštěvníkům službu. Chceme-li, aby zákazník byl 

spokojený, je potřeba začít od spokojenosti pracovníků, v našem případě 

dobrovolníků. Kotler (2007) poukazuje na důležitost zaměření pozornosti na 

zákazníky i na zaměstnance. V rámci teorie autor uvádí řetězec o pěti článcích, které 

jsou klíčové pro dosahování zisku ve službách: 

1. Kvalita interních služeb – vynikající výběr a školení zaměstnanců, kvalitní 

pracovní prostředí a silná podpora osob pracujících přímo se zákazníkem. Výsledkem 

je následující bod 2. 

2. Spokojení a produktivní pracovníci ve službách – spokojenější, loajálnější a 

pracovitější zaměstnanci. Výsledkem tohoto je bod 3. 

3. Větší hodnota služeb – účinnější a účelnější vytváření hodnoty pro zákazníka – 

výsledkem je bod 4. 

4. Spokojení a loajální zákazníci – spokojení zákazníci, kteří jsou loajální, 

nakupují opakovaně a chlubí se ostatním. Výsledkem je bod 5. 

5. Zdravý růst a zisky ze služeb.  

 

Pro potvrzení této teorie jsem nahlédla do závěrečné práce Němečka (2017), který 

realizoval výzkum veřejného mínění návštěvníků Olympijského parku Rio – Lipno 

2016. Autor dospěl k závěru, že názory a mínění respondentů na OPRL 2016 byly 

převážně pozitivní. Dobrovolníci se však stali mezi návštěvníky kritickou oblastí. Hosté 

si stěžovali na jejich nízkou informovanost a ochotu, nedostatečné plnění úkolů a 

následnou kontrolu. Kromě toho poukazovali na jejich viditelnou vyčerpanost a únavu. 

Němeček (2017) zařadil dobrovolníky mezi slabé stránky OPRL 2016. Tento výzkum 
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jasně potvrdil, že nízká kvalita interních služeb pro dobrovolníky se odrazila na celkové 

nespokojenosti návštěvníků.  

Za hlavní komunikační prostředek určitě doporučuji elektronickou poštu namísto 

sociální stránky Facebook a aktivní komunikaci s manažerem před zahájením a 

v průběhu akce.  

 

• Zaslání souboru informací 14 dní před začátkem sportovní akce 

prostřednictvím emailu 

Včasná informovanost a projev zahrnutí dobrovolníka do organizačního plánu 

zvýší spokojenost dobrovolníků a zabrání tak jejich zbytečnému rušení účasti.  

 

• Zajistit ubytování v budovách (po dobu delší než 5 dní) 

Kvalita a úroveň ubytovacího zařízení ve stanech je nízká, zejména po dobu 

působnosti delší než 5 dní. Počasí je nepředvídatelné a dosažení určitého počtu 

dobrovolníků je naléhavou potřebou organizace.  

 

• Školení koordinátorů jednotlivých sekcí 

Práce s dobrovolníky vyžaduje specifické vedení lidí a na pozici koordinátorů je 

nutné obsadit kvalifikované pracovníky. Tato problematika je blíže popsána v kapitole 

3.1.3.  
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7  DISKUZE 

Hlavním cílem této bakalářské práce byl výzkum spokojenosti spolupráce 

dobrovolníků s Českým olympijským výborem na sportovní akci Olympijský park Rio 

– Lipno 2016. Ke splnění cíle jsem využila písemné a elektronické dotazování. Pro 

kvalitnější získání informací jsem se této sportovní události účastnila jako dobrovolník. 

Na výzkumu se celkem podílelo 94 dobrovolníků. Dotazníků v tištěné podobě jsem 

získala 45 a v elektronické 49. Vyššího množství sesbíraných dat a tím i vyšší 

spolehlivosti výsledných hodnot bych dosáhla v případě osobního oslovení každého 

dobrovolníka na OPRL 2016 a rozesíláním elektronických dotazníků prostřednictvím 

emailu. Vzhledem ke spoluúčasti na dobrovolnickém program mi bylo umožněno 

osobní rozdávání písemných dotazníků pouze ve Frymburku, kde jsem zajistila 100 % 

návratnost. Vzorek respondentů ze sekce atletiky tvořil 20 %, což zapříčinila má 

působnost v průběhu OPRL 2016. Na ostatních lokalitách sportovišť jsem byla závislá 

na důvěře vedoucích organizátorů. Navzdory oslovení, požádání o vyplnění, vysvětlení 

cíle a zdůraznění důležitosti jsem se v hlavním centru OPRL setkala s neochotou ze 

strany organizátorů, což zapříčinilo nízký počet vyplněných dotazníků. Podstatná část 

dobrovolníků nebyla informována o možnosti poskytnutí zpětné vazby ČOV. Z toho 

plyne ponaučení, že v příští spolupráci budu důsledněji trvat na rozdávání dotazníků 

osobně. Zbylých 49 dotazníků jsem získala pomocí elektronického vyplňování. 

Metoda vlastního pozorování sehrála ve výzkumu důležitou roli. Jako 

dobrovolník jsem měla možnost podílet se na programu, být součástí skupiny, navázat 

kontakty a nahlédnout do organizace velké sportovní akce. Získané zkušenosti, ať už 

pozitivní či negativní, mi pomohly k ucelení poznatků o spolupráci dobrovolníků 

s ČOV. Na základě zúčastněného pozorování jsem mohla sestavit návrhy a doporučení 

vedoucí ke zvýšení spokojenosti dobrovolníků. V případě, že bych v rámci 

dobrovolnictví OPRL působila ve více lokalitách sportovišť, získala bych kvalitnější 

informace a dokázala odhalit více nedostatků. Úroveň spolupráce dobrovolníků 

s organizací by se mohla ještě více zlepšit.  

Výsledky výzkumu přináší odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která zněla: 

Jak dobrovolníci hodnotí organizaci a průběh dobrovolnického programu? Hlavní část 

dotazníkového šetření přinesla odpověď na otázky, kdo je dobrovolníkem a jeho motiv 
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pro spolupráci a jak respondenti hodnotí dobrovolnický program. Otevřené otázky se 

ukázaly jako nesmírně důležité, neboť daly respondentovi prostor pro vlastní vyjádření 

názoru na akci. Tyto otázky přinesly užitečné informace a poskytly subjektivní pohled 

dobrovolnictví na OPRL 2016. Výsledky ukázaly, že ČOV pracoval většinou s 

dobrovolníky, kteří mají zkušenosti v oblasti dobrovolnictví ve sportu. Díky tomu 

respondenti hodnotili organizaci a její průběh objektivněji, neboť v tomto oboru 

načerpali zkušenosti a jednotlivé aspekty mohli porovnávat. Výzkumné metody 

dotazníkového šetření a vlastního pozorování zajistily dostatek informací k tvorbě 

návrhů a doporučení pro příští spolupráci dobrovolníků s ČOV.  

Poutavé výsledky přináší výzkum Bártové (2012), která se zabývala zhodnocením 

angažovanosti studentů ve sportovním dobrovolnictví v Čechách, v Německu a v 

Americe. V šetření zjistila, že dobrovolnictví v Německu a v Americe je mnohem 

populárnější, což potvrzují výsledky mého výzkumu, kdy téměř polovina respondentů 

pochybuje o popularitě dobrovolnictví v Čechách. Naše výsledky jsou velmi podobné. 

Autorka výzkumu vybízí mladé kvalifikované lidi, neboť právě jich je v tomto sektoru 

nedostatek. V doporučení ke zvýšení angažovanosti dobrovolnictví ve sportu uvádí: 

osobní oslovení potenciálních dobrovolníků, zahrnutí dobrovolnictví do výuky na 

univerzitách, zvýšení kooperace dobrovolnických organizací s univerzitami, nabídnout 

dobrovolníkům zajímavé pracovní prostředí a odměny, pracovat na udržení 

dobrovolnické skupiny. V návaznosti na motivaci v dobrovolnictví Bártová (2012) říká, 

že většina lidí svou motivaci v dobrovolnictví neztratí, naopak ji ještě posílí a budou ji 

schopni předat dalším generacím. Z tohoto důvodu vidím usilování o zvýšení 

spokojenosti spolupráce dobrovolníků s organizacemi jako smysluplné. „Dobrá 

myšlenka a dobrý skutek spustí řetězovou reakci dobrých myšlenek a dobrých skutků.“ 

(Anastazia Novych) 

Výzkum Hořejší (2013) potvrdil, že dobrovolnictví je základem každé sportovní 

akce. Ve své práci poukazuje na metodiku práce s dobrovolníky a její vhodnou aplikaci 

do sportovního prostředí. V hodnocení dobrovolnictví při FIS Mistrovství světa juniorů 

v lyžování a závodníků do 23 let bylo nejvíce kritizovanou oblastí, stejně jako u mého 

výzkumu, stravování. Kvalita stravy v areálu zdaleka neodpovídala představám 

dobrovolníků. Respondenti si stěžovali na četnost teplého jídla během dne, kdy měli 

nárok pouze na jedno teplé jídlo denně a v případě delší pracovní doby na neposkytnutí 
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svačiny. V porovnání s OPRL 2016 nebylo poskytováno ani jedno teplé jídlo během 

dne. Dobrovolníci při FIS MS neměli problém s jakoukoli informovaností či arogancí 

některých placených členů ve vyšších postech oproti OPRL 2016. Nejvíce se jim líbila 

atmosféra závodů a kolektiv. Autorka výzkumu došla k zajímavému zjištění, že 

dobrovolníci, kteří se zúčastní školení, hodnotí průběh a organizace dané akce lépe nežli 

dobrovolníci, kteří obdrží instrukce ze školení písemnou formou. Z tohoto důvodu 

apeluje na významnost školení pro další hodnocení a spokojenost dobrovolníků, které 

by organizace při přípravě školení neměla podcenit. 

Denk (2016) zabývající se podmínkami dobrovolnictví při HME (Halové 

mistrovství Evropy) 2015 a OB (Orientační běh) zjistil, že nejsilnější příčinou přihlášení 

do dobrovolnického týmu představuje touha pomoci organizaci akce (být součástí akce) 

a až na druhém místě hraje roli získání zkušeností. Výsledky našich výzkumů se liší. Z 

mého šetření plyne, že nejsilnější příčinou je získání nových zkušeností a zážitků. 

Touha pomoci organizaci akce (nahlédnutí do organizace velké sportovní akce a poznat 

nové prostředí) se umístila třetí v pořadí.  
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8  ZÁVĚR 

 Hlavním cílem této bakalářské práce byl výzkum spokojenosti spolupráce 

dobrovolníků s Českým olympijským výborem na sportovní akci Olympijský park Rio 

– Lipno 2016. Prostřednictvím výzkumu jsem se zasloužila o zlepšení vývoje vzájemné 

součinnosti mezi těmito stranami. Sestrojený dotazník přinesl odpovědi na otázky, které 

měly být zodpovězeny. Metoda vlastního pozorování přinesla sběr důležitých 

zkušeností a poznatků díky kterým jsem mohla sestavit návrhy a doporučení vedoucí ke 

zvýšení spokojenosti spolupráce dobrovolníků s ČOV na dalším pořádání olympijského 

parku v roce 2018, popřípadě jiné sportovní akce. Pilotáž a následný sběr a zpracování 

dat od dobrovolníků pomocí písemného a elektronického dotazování proběhl bez 

problémů. Ze získaných dat jsem analyzovala spokojenost spolupráce dobrovolníků s 

Českým olympijským výborem, z nichž vyplývá, že respondenti vyhodnotili organizaci 

jako průměrnou a s jejímž průběhem byli spíše spokojeni. 

 Výzkumu se celkem účastnilo 94 respondentů v podobném zastoupení mužů a 

žen. Nejčastěji byla zastoupena věková hranice 18–21 let. Téměř polovina 

dotazovaných respondentů se věnuje sportu na regionální a národní úrovni. Nejvyšší 

počet dobrovolníků reprezentoval Středočeský kraj a to přibližně 40 %. Otázky týkající 

se angažovanosti v dobrovolnictví zjistily, že většina respondentů má zkušenosti 

s dobrovolnictvím. Pro zbylých 23 % byl OPRL 2016 první zkouškou. Druhá část 

otázek týkajících se dobrovolnictví ve sportu ukázala, že téměř třetina dotazovaných se 

věnuje dobrovolnictví ve sportu alespoň jednou za měsíc. Výsledná data vyjadřují, že 

motivem angažovanosti ve sportovním dobrovolnictví jasně převládá získání nových 

zkušeností a znalostí, tedy utilitární motivace. Naopak nepodstatný motiv představuje 

odpovědnost vůči organizaci. Dále podle výsledků lze říci, že zábava (s téměř 40%) 

představuje nejdůležitější prvek během dobrovolnictví.  

 Následují otázky týkajících se dobrovolnictví v OPRL 2016. Vzhledem 

k současnému světu plných technologií není překvapující, že právě internet a sociální 

stránka Facebook vykazují nejvýznamnější zdroj informací. Téměř polovina (44,2%) 

respondentů nebyla zařazena do stálé sekce. Každý den vykonávala jinou činnost. Jejich 

zkušenosti jsou bohaté a významně napomohli výzkumu. Většina respondentů uvedla, 

že sekce odpovídala jedné z možností v registračním formuláři. Nicméně šest z nich 



88 

 

pracovalo jinde, než si přála. Přibližně 80 % hodnotí náplň práce odpovídající 

prezentované sekci manažerem pozitivně. Z uvedených tvrzení o vlastnostech manažera 

sekce hodnotí nejlépe: komunikaci a flexibilní jednání. V zajištění dobrovolnických 

potřeb dosáhlo nejlepších hodnot oblečení, které dobrovolníci získali od pořadatele za 

spolupráci. Kvalita a funkčnost od značky Alpine Pro prokázala dobrou službu a 

majitelé s ní byli spokojeni. Naopak nejhůře byla ohodnocena kvalita stravování 

v areálu. Až 64,3 % ohodnotilo toto tvrzení známkou 4 a 5. Pouze 40 % dotazovaných 

na otázku, zda po zkušenostech s dobrovolnictvím na této akci má zájem o další 

spolupráci, odpovědělo jasně ano. Jednoznačně nejčastější oblastí kritiky se stala kvalita 

stravování, kdy se téměř polovina respondentů (43,2%) vyjádřila v otevřené otázce 

k této záležitosti. Další okruhy zklamání a návrhů pro zlepšení spolupráce se týkaly 

nedostatečné informovanosti a arogance některých placených členů ve vyšších postech. 

Naopak v otevřené otázce zjišťující, co se dobrovolníkům během spolupráce v týmu 

nejvíce líbilo, respondenti nejčastěji uváděli partu lidí a získání nových kamarádů. Dále 

byli nadšeni ze zážitků, skvělé atmosféry a osobního setkání s olympioniky. Na základě 

dat jsem navrhla opatření vedoucí ke zvýšení dobrovolnictví ve sportu. Jednotlivé 

návrhy a doporučení lze aplikovat při další práci s dobrovolníky. Jejich výčet naleznete 

v 6. kapitole.  

 Osobně hodnotím organizaci dobrovolníků OPRL 2016 za vysoce 

neprofesionální. Poskytnutí základních informací teprve 5 dní předem a rozdělování 

ubytování 2 dny před odjezdem zapříčinilo rušení účasti dobrovolníků a následným 

přepracování těch, kteří dorazili. Veškeré problémy a nejasnosti se řešily na poslední 

chvíli. Zvolení hlavního komunikačního prostředku sociální stránky Facebook 

shledávám jako chybu. Dobrovolníci byli nuceni být online a veškeré informace si 

vyhledávat sami. Kvalita stravování v areálu byla na velmi nízké úrovni. Vezmu-li v 

potaz, že dobrovolníci odváděli skvělou práci celý den po dobu 9 dní bez finančního 

ohodnocení a ušetřili tak organizaci podstatnou část nákladů, Český Olympijský výbor 

jim neposkytnul základní životní potřebu, a to hodnotím jako velmi nedostačující. 

Zajištění ubytování ve stanech po dobu 9 dní vzhledem k nepříznivému počasí 

vyvrcholilo k rušní účasti či brzkému návratu domů. Nedodržení slibu organizátorů 

poslat certifikáty, medaile a potvrzení praxe poštou všem dobrovolníkům jen podtrhl 

celkovou organizaci a průběh dobrovolnického programu. V případě, že ČOV nebude 
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věnovat pozornost kvalitní péči dobrovolníkům a zajištění jejich potřeb, může se při 

pořádání dalších akcí vyskytnout problém spojený s nedostatečným počtem 

dobrovolníků a následném shánění placených pracovníků, což organizaci značně navýší 

náklady.  

 Pro pořádání další sportovní události navrhuji zaměřit se na propagaci náboru 

dobrovolníků z kraje, kde se akce bude pořádat. Na OPRL 2016 byl v největším 

zastoupení reprezentován Středočeský kraj (38,9%) a teprve na druhém pořadí se 

umístili místní dobrovolníci z Jihočeského kraje (17,9%). Nábor dobrovolníků z Lipna 

mohl organizaci ušetřit náklady na ubytování a ušetřené finance investovat do zajištění 

kvalitní stravy. 
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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 
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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.  

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  

 Časy dovozu jídel budou: 
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 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 
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dobrovolníků 

Komunikace Bez problému 

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). 
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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 

 

Tak jo. Všichni měli pravdu. Jídlo je o dvě 

úrovně horší než školní jídelna.  

 

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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místě 

Komunikace Tomáš Mirovský mi dnes zajišťuje tištění 

dotazníků. Jsme domluveni, že sběr dat 

proběhne v pátek a v sobotu. 

Informace o událostech OPRL  

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 
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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) 

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 
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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 

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. 
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Závěr: Těším se domů, ale jsem ráda, že 

jsem se účastnila. Byla to zajímavá 

zkušenost. 

Jsem zvědavá na vyhodnocení dotazníků. 

 

 

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 

7. 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 

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 
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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…) 
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13 jídlo, v celém areálu nebylo jediné zrcadlo 

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

spát,… 

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. 
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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… 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 



XXXI 

 

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 



XXXII 

 

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 



XXXIII 

 

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 

 

 

 

 

 


