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Anotace: 

V mé práci se budu zabývat motivacemi lidí, kteří se aktivně účastní nebo účastnili 

dobrovolnických akcí. Zaměřím se především na rozdíl v motivacích mezi muži a ženami a na 

to, zda se jejich motivace pro dobrovolnictví liší. V teoretické práci vysvětlím důležité pojmy, 

které jsou relevantní pro pochopení mé práce. V analytické části budu vést rozhovory 

s několika dobrovolníky. Na závěr přijdu tedy s odpovědí na to, zda se motivace žen a mužů 

liší.  

Klíčové pojmy: gender, motivace, dobrovolnictví 

In my batchelor thesis I will focus on motivations of people, who are active, or were active in 

volunteering. Mainly I will focus on differences between motivations of men and women. 

Also I will concentrate on differences between motivations of men and women, if I will find 

some. In theoretical part I will explain some important terms, which are relevant for 

understanding my thesis. In analythical part I will do some interviews with  few volunteers. In 

the end I will answer the question, if motivations of men and women are different.  

Key words: gender, motivation, volunteering 
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ÚVOD 

Ve své práci se budu zabývat dobrovolnictvím z genderové perspektivy. Důvodem, proč 

jsem si vybrala toto téma, je především má osobní zkušenost s dobrovolnictvím a můj zájem o 

genderová studia.  

 Během studia na fakultě humanitních studií jsem si opravdu rozšířila obzory v mnoha 

oborech. Jedním z nich jsou právě genderová studia, která se prolínají napříč mnoha oblastmi 

sociálních věd (sociologie, psychologie, antropologie atp.), a tedy už od počátku studia jsem 

se začala s touto problematikou seznamovat a postupem času pronikat hlouběji a hlouběji. 

Nejvíce mě ale začalo bavit všímání si genderových rozdílů v mém okolí a začala jsem si 

uvědomovat, jak sama se těmto tzv. vzorcům chování přizpůsobuji, řídím se jimi a hodnotím 

podle toho i ostatní.  

 Genderová studia mě naučila, že to jak se chováme, je z velké části ovlivněno kulturou 

a prostředím, ve kterém se pohybujeme, a nikoliv tím, jestli jsme se narodili jako muž, nebo 

jako žena. Společnost přiřazuje různé vlastnosti a hodnoty lidem na základě pohlaví. Chlapci 

jsou ti silní, co nebrečí, technicky nadaní a ženy jsou ty citlivé, pečující a křehké osoby, pro 

které jsou fyzika a podobné vědy „španělská vesnice“. Od mala jsme v tomto vychováváni a 

tyto vlastnosti si bereme za své. Tímto se začíná společnost zabývat od chvíle, kdy se 

etablovalo feministické hnutí a jeho členky začaly upozorňovat na nerovné postavení žen a 

mužů ve společnosti (Renzetti, Curran 2005). Feministické hnutí začalo nabírat na síle na 

počátku minulého století. Jeden z prvních požadavků se vztahoval k volebnímu právu, které 

bylo v té době ženám odepřeno. Požadavků ovšem bylo pochopitelně více, např.: přístup 

k vysokoškolskému vzdělání, uvolnění pravidel oblékání, změna legislativy týkající se 

rozvodů a mnoho dalších. A přes všechny snahy a pokrok je rovnoprávnost stále nedořešeným 

problémem společnosti a to nejen mezi muži a ženami (Benokraitis, 1995).  

Hlavním důvodem, proč mě osobně zajímá rozdílné postavení mužů a žen, a proč jsem 

se začala zajímat o genderová studia, byla má osobní zkušenost. S rozdílným pohledem na 

mužskost/ženskost jsem se osobně setkala při své dobrovolnické činnosti na indonéské 

Sumatře, kde jsem se v červenci minulého roku zapojila do projektu Green Life, který se 

zabývá ochranou deštných pralesů. V našem turnusu byli čtyři ženy a šest mužů. Bylo nám 

řečeno, že jsme první turnus, kde převažují muži nad ženami, protože obecně větší zájem o 

dobrovolnickou činnost u Green Life mají ženy. Když jsme se na toto téma poté bavili v naší 
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skupině, muži a ženy dohromady, bylo vidět, že mužská část se s ženskou části v některých 

názorech úplně neshodovala. 

 Začala jsem si tedy všímat rozdílného pohledu mužů a žen na dobrovolnickou činnost. 

Má domněnka je, že muži by se možná i rádi účastnili některých činností, ale přijde jim, že 

tyto aktivity se hodí spíš pro ženy a podkopali by tak svou mužnost. Ráda bych se tedy ve své 

práci zaměřila na motivace, které přitahují muže a ženy do dobrovolnických organizací, a jak 

svou dobrovolnickou činnost reflektují, protože se domnívám, že ženy vidí v dobrovolné 

činnosti něco jiného než muži a že obecně je prospěšná činnost vnímána jako spíše ženská 

záležitost a muži se nechtějí dobrovolnických aktivit účastnit právě i z tohoto důvodu.  

 V teoretické části bych se tedy chtěla dopodrobna věnovat výše zmíněným tématům, 

jako gender, motivace a dobrovolnická činnost. To, jaký mají genderové aspekty vliv na 

dobrovolnické aktivity, bude předmětem empirické části mé práce. V první části bych se ráda 

zaměřila na gender, genderové stereotypy a motivaci a různé sociologické a psychologické 

teorie, které tyto pojmy vysvětlují. Dále bych ráda popsala dobrovolnictví a různé typy 

dobrovolnických činností a na současnou situaci dobrovolnictví v České republice. 

V metodologické části se budu snažit dobrat výsledku na základě vlastní analýzy.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části vymezím a vysvětlím důležité pojmy, které jsou důležité pro mou 

práci, a popíšu některé teorie, které jsou s těmito tématy spojené.  

1.1 Co je to gender? 

Pokud bychom hledali nejbližší příbuzné české slovo, použili bychom slovo rod. Pojem 

gender totiž vychází z řeckého slova genus, genesis. Gender - genderová studia jsou 

relevantní pro mnoho dalších věd. Gender úzce souvisí například s feminismem. Feminismus 

je na rozdíl od genderových studií starší a začíná se formovat jako sociální hnutí ke konci 19. 

století. Oproti tomu genderová studia a vůbec pojem gender se začínají vyskytovat až v 60. 

letech minulého století. Pohledů a definic pojmu gender je nespočet. S jednou z teorií přišla, 

například Ann Oakley. Ta tvrdí, že to jak se chováme, je z velké části ovlivněno kulturou a 

prostředím, ve kterém se pohybujeme, a nikoliv naší fyziologickou daností, pohlavím. Toto 

přijímání genderových rolí probíhá již od nejútlejšího věku a formuje nejen to, jak nás vnímá 

společnost, ale především, jak vnímáme sami sebe (Oakley, 2000). Tato teorie už byla ovšem 

překonána.  

V současné době se velmi aktivně v tomto oboru projevuje americký sociolog Michael 

Scott Kimmel. Považuje se za feministu a velmi bojuje za rovnoprávnost mužů a žen. 

Poukazuje na to, že gender a genderová nerovnost jsou velmi často považovány za záležitost 

žen, ale ve skutečnosti tomu tak není. Rovnoprávnost mužů a žen je stejně důležitá jak pro 

ženy, tak i pro muže (Kimmel, 2015). Dále tvrdí, že pojem gender není úplně schopen 

pojmenovat, a proto i tápe nad nějakou jednotnou definicí tohoto pojmu. Kimmel každopádně 

nesouhlasí s tím, že by gender byl o biologických rozdílech. To dokazuje svými studiemi, ve 

kterých ukazuje, že společnosti různě ve světě, mají jinak nastavené hodnoty, očekávají jiné 

chování a jiné role od mužů a žen (Kimmel, 2007). Přesto bychom se měli pokusit o to, tento 

pojem aspoň nějak vymezit.  

Pojem gender v sobě obsahuje společensky podmíněné kulturní rozdíly, očekávání, 

předsudky a specifika v postavení mužů a žen (Šiklová, 1999). Je to sociální koncept, který 

pomáhá k organizaci společnosti a je tedy kulturně závislý. Podle Jane Flaxové (Gjuričová, 

1998) musí ten, kdo se snaží vysvětlit pojem gender, nebo se zabývá genderovými studii, 

uvažovat ve dvou rovinách. Za prvé, by se ke genderu mělo přistupovat jako ke konstrukci 

nebo kategorii, která nám pomáhá orientovat se ve světě a pochopit určité sociální skutečnosti 

a jejich vývoj. Za druhé gender musíme chápat jako sociální vztah, který prostupuje veškerým 
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lidským bytím a částečně je konstituuje a vytváří (in Společnost žen a mužů z aspektu gender, 

Gjuričová, 1998, str. 112).  

 Pojem gender tedy ukazuje na to, že maskulinita a feminita nejsou biologické a 

anatomické kategorie. Pojem gender uvažuje o mužích a ženách dichotomně, tj. to co je 

mužské nemůže být ženské, například vlastnosti, schopnosti, emoce a podobně. Maskulinita a 

feminita nejsou jediné způsoby bytí a nejsou to pojmy univerzální. Na každém koutku planety 

si pod těmito pojmy představí společnost něco jiného.  

 S pojmem gender se pojí termín pohlaví, který pracuje se základními fyziologickými 

rozdíly tj. zejména s rozdíly v oblasti reprodukčních orgánů mezi muži a ženami. Přestože 

každý z těchto pojmů popisuje něco jiného, pojmy gender i pohlaví jsou sociologické 

konstrukty, které jsou vázány na konkrétní společnost a kulturu, protože neexistuje jen jedna 

univerzální ženskost a jedna univerzální mužskost: „Gender i pohlaví jsou variabilní pojmy, 

které tvoří lidé sami. Tento fakt si můžeme ukázat například na tzv. transsexuálech. 

Transexuálové jsou lidé, kteří, jak sami tvrdí, se narodili ve špatném těle. Za zmínku stojí i 

takzvaní intersexuálové, lidé označováni jako „lidští hermafrodité“ (in Lahood, 2012). Jsou to 

lidé, u nichž nelze snadno rozlišit, zda jsou muži nebo ženami. Lépe řečeno nedá se jasně 

určit, zda mají ženské nebo mužské pohlavní orgány. Existuje několik typů intersexuality 

podle kombinace chromozomů. Podle studie časopisu National Geographic z roku 2013 se 

narodí jedno ze dvou tisíc dětí s nejednoznačným pohlavím (Lahood, 2012).  

Vidíme tedy, že gender a ani pohlaví nejsou stoprocentně vymezitelné pojmy, a že 

neexistuje jen „femininní žena“ a „maskulinní muž“. Může se tedy narodit člověk s ženskými 

vnějšími pohlavními orgány, ale uvnitř se bude cítit jako muž, či naopak. Těchto variant je 

spoustu, ale faktem zůstává, že způsobů jak můžeme žít, a jak se cítíme je neskutečně mnoho 

a nemůžeme plošně aplikovat jen naše zvyky z většinové společnosti. Pro některé antropology 

je tato úvaha zcela běžná. Jedna z nejznámějších antropoložek Margaret Mead se proslavila 

svým výzkumem primitivních kmenů, kde se zaměřovala především na přístupy členů kmene 

k mužům a ženám (Murphy, 2010). V její studii z Nové Guiney popisuje například to, že 

v jednom z několika kmenů jsou prosazovány vlastnosti, které jsou v naší západní společnosti 

považovány za ženské (mírnost, citlivost, submitivita) a od mala jsou k těmto vlastnostem 

vychovávány děti nehledě na pohlaví. Jiný kmen zas pro změnu vychovával muže i ženy 

k agresivitě, další zase připisoval mužům vlastnosti jako mírnost, nesamostatnost, byli koketní 

a dbali o svůj vzhled (Gjuričová, 1998). I Renzetti a Curran ve své knize popisují, jak 
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v některých kmenech je běžné, že ženy přijímají chování muže a muži zase chování žen. Pro 

ně, je to normální chování a pravděpodobně, kdyby oni viděli, jak my žijeme tady, připadali 

bychom jim stejně zvláštní a „nenormální“ jako oni v některých aspektech někomu z nás.  

Jak můžeme vidět výše, prostředí ve kterém žijeme a tím pádem i kultura, ve které 

žijeme, ovlivňuje naše chování ve společnosti a tím i celý společenský řád. Říká nám, jak se 

chovat na veřejnosti a jaké chování máme očekávat od druhých. Pokud se někdo těmto 

zavedeným pravidlům vymyká, většinová společnost na něj kouká s opovržením a často bývá 

jedinec společností sankcionován. Jako příklad si můžeme uvést, že když mladý hoch sedící 

v tramvaji nepustí sednout starou paní, která stojí v tramvaji, může se mu stát, že ho někdo ze 

spolucestujících vyzve, aby laskavě místo uvolnil, nebo se setká s velmi nepříjemnými 

pohledy. Vidíme tedy, že kultura a společnost má na pohlaví a gender stěžejní vliv.  

Otázkou je, do jaké míry má naše vlastnosti, rysy a jiné charakteristiky na svědomí 

biologie a do jaké míry jsme konstruktem společnosti. Můžeme stoprocentně určit, jaké 

vlastnosti a rysy jsou nám dány právě genetickou výbavou a na kolik jsme konstruktem 

společnosti a kultury? Hranice mezi těmito pojmy je velmi tenká a v mnoha případech 

nedokážeme rozlišit, zda některé vlastnosti nebo rysy má na svědomí naše DNA, nebo 

prostředí ve kterém vyrůstáme nebo právě společnost. Dalším faktem je, že k pojmům muž a 

žena se přistupuje binárně – jsou si vzájemně protikladné a navzájem se vylučují (Renzetti a 

Curran, 2005).  

V sociologii ale neexistuje jeden přístup k pojmu gender, ale existuje řada přístupů
1
, 

které si gender vysvětlují po svém. Vyjmenujme si aspoň dva: strukturální funkcionalismus a 

feministický pohled na gender. 

1.1.1 Strukturální funkcionalismus 

Strukturální funkcionalisté si představují společnost jako stabilní systém a 

společenství lidí, které má nastavené nějaké obecně uznávané normy a hodnoty, které všichni 

společně sdílejí a dodržují. Tím vytváří tzv. společenský konsenzus
2
(Renzetti a Curran, 2005). 

Tento společenský konsenzus udržuje společnost v rovnováze a dává jí tak prostor fungovat. 

                                                           
1
 Pojem zavedený do psychologie Robertem K. Mertonem, který tím označuje procedury, která má učinit 

zjevnými všechna východiska a pojmy, jež byly použity při analýze určitého sociologického jevu, viz Maříková, 

Petrusek, Vodáková a spol., 1996, str. 752-753.   
2
 Společenský konsensus= souhlas většiny lidí určité skupiny, společenství nebo společnosti v názorech a 

postojích k nejdůležitějším aspektům jejich společného života viz Maříková, Petrusek, Vodáková a spol., 1996, 

str. 523.   
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Změna může nastat pouze pomalým evolučním procesem. Ve vztahu ke genderu se především 

opírají o biologické rozdílnosti mezi mužem a ženou, které podle nich přisuzují odlišné 

genderové role
3
 ve společnosti, podle kterých by se měl člověk řídit. Muži jsou 

charakterizováni jako ti velcí, statní a silní a ženy jako pečující a starostlivé bytosti. To je poté 

předurčuje ke genderovým rolím: muži – ochránci, ženy – pečovatelky (Renzetti a Curran, 

2005). Funkcionalisté vycházejí ze staré teorie člověka lovce, kdy nastává zvrat, když člověk 

získal schopnost bipedie a začal se pohybovat po zemi. V tu chvíli přichází první dělba práce 

na základě pohlaví, kdy muži loví a ženy sbírají byliny a starají se o děti. Tento akt by se dal 

označit za základ rozdělení prací na mužské a ženské, které staví půdu k rozdělení prací na 

obory ženské a mužské. I toto je jeden z důvodů diskriminace žen a nerovnosti ve společnosti.  

Toto primární rozdělení společnosti na soubor mužských a ženských rolí vyvolává 

předpoklady k diskriminaci žen a nerovnosti ve společnosti (Renzetti a Curran, 2005).  

Strukturální funkcionalismus je kritizován pro svou malou plasticitu a pro svou 

rigiditu. Funkcionalisté berou gender jako přirozeně daný a neměnný. Gender je ale velmi 

tvárný pojem, a to už můžeme dokázat jen tím, že různé společnosti si pod maskulinitou a 

feminitou představí něco jiného. Protože gender je společenský konstrukt, je prakticky 

nemožné ho brát a vysvětlovat pouze z jednoho úhlu. Toto paradigma nezůstalo dlouho bez 

odezvy a do popředí se dostává další. 

1.1.2 Feministická sociologie genderu 

Od 60. let minulého století se začaly objevovat práce, které kritizovaly do té doby 

napsané odborné teorie, například tehdejší vývojové teorie osobnosti. Tyto kritické texty 

poukazovaly například na to, jaký má vliv na muže a ženy tradiční uspořádání společnosti, 

nebo na jednostrannost napsaných teorií, které používaly mužského náhledu. Prakticky 

veškeré texty dříve napsané, byly psány muži a tudíž z jejich pohledu, ale byly brány a 

aplikovány jako obecně platné i vůči ženám (Oates-Indruchová, 1998). Feministické 

badatelky nepopírají biologické odlišnosti mezi ženami a muži, ale snaží se poukázat na to, že 

maskulinita a feminita nejsou vrozené, ale jedná se o společenský konstrukt. Tyto genderové 

kategorie jsou podle nich společenská očekávání spojená s pohlavím, která se reprodukují a 

přenášejí sociálním učením (Renzetti a Curran, 2005). Znamená to, že gender tedy není 

danost, se kterou se nedá nic dělat, jak tvrdí strukturální funkcionalisté, ale jedná se o tvárný 

                                                           
3
 Genderové role vyjadřují vzorce chování typické pro ženy a muži, jež si děti osvojují už od narození a 

nejčastěji prostřednictvím procesu identifikace, kdy se ztotožní s určitým chováním. Jako vzor slouží většinou 

rodič (pečovatel) stejného pohlaví, Oakley, 2000, str. 133-135.  
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konstrukt, se kterým se dá pracovat, a který je ovlivňován mnoha faktory, jako je třeba 

kultura, výchova, prostředí apod. Feministé a feministky upozorňují na fakt, že ženy byly 

odjakživa v pozadí mužů, a že jejich postavení ve společnosti je nerovné, přestože se o ženách 

nedá mluvit jako o menšině, což bylo v minulosti většinou důvodem k diskriminaci ve 

společnosti (Beauvoir, 1967). Začínají tedy upozorňovat na sexismus, což znamená 

nadřazování jednoho pohlaví (v tomto případě mužského pohlaví) nad druhé. „Upozorňují na 

to, že: 1) veškeré sociologické výzkumy, byly prováděny muži na mužích a aplikovány plošně 

na celou společnost; 2) gender byl zkoumán jen v určitých aspektech společnosti a nebyl 

aplikován plošně – byl zkoumán ve společenských institucích jako manželství a rodina, ale ne 

v oblastech jako práce nebo vzdělání; 3) tam kde byly studovány ženy, byly studovány 

z hlediska mužských norem a hodnot“ (in Renzetti a Curran, 2005, str. 98). Feministé tedy 

volají po novém zkoumání společnosti, kam by byly zahrnuty i ženské pohledy na věc a 

zkušenosti.  

 Feminismus v českých zemích se nevyvíjel obdobně jako v západním světě, především 

v Americe, kde je počet feministických spolků a spolků za angažovanost žen nejvyšší. U nás 

se začínají ženy dostávat do popředí na konci 19. století. Ostatně jako všude ve světě se 

ženské hnutí ze začátku začíná spojovat s voláním po rovném vzdělání a volebním právu. 

Byla to doba, kdy se zakládaly dívčí školy a spolky
4
. Poměrně brzo začínají vznikat dívčí 

gymnázia a úsilí žen se začíná projevovat v politické sféře. I díky T. G. Masarykovi získávají 

ženy v politice místo poměrně brzy a v roce 1912 byla zvolena první žena poslankyně
5
. 

V roce 1920 bylo ústavně schváleno rovné postavení žen a mužů. Na začátku tedy u nás 

ženské hnutí slaví poměrně úspěch, ale velký útlum nastává v období válek a u nás pokračuje 

i za dob komunismu, kdy se ve zbytku světa začíná zvedat takzvaná druhá vlna feminismu. I 

toto bude možná jeden z důvodů, proč u nás je feminismus brán jako zbytečný a 

neopodstatněný.  

Feminismus má svou roli ve společnosti i dnes. Mnoho známých tváří se aktivně účastní 

boje za práva žen, obzvlášť v pracovní sféře. Diskriminace na poli zaměstnání a odměňování 

za provedenou práci je v posledních letech asi nejdiskutovanější téma v tomto oboru 

(Benokraits a Feagin, 1995). Jmenujme alespoň několik nejznámější feministek a feministů: 

                                                           
4
 Jedním z nejznámějších byl, tzv. Americký klub dam, na jehož založení se podílela Karolina Světlá a Vojta 

Náprstek, (Hendrychová, 1998).  
5
 Jednalo se o Boženu Vikovou-Kunětickou, která zastávala v okrese nymburském a mladoboleslavském post 

poslankyně Sněmu království českého.  
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M. Wollstonecraft, John Stuart Mill, K. Millet a další. Z českých jmenujme např. Františku 

Plamínkovou či T. G. Masaryka. 

1.1.3 Genderová socializace 

Můžeme říct, že to jak se chovat ve společnosti, co je správné a co je špatné, se učíme 

prakticky od narození. Tento proces se nazývá socializace. Socializace je celoživotní proces, 

jehož prostřednictvím si lidé předávají a vstřebávají společenské a kulturní hodnoty a normy, 

včetně těch, které se týkají genderu (Renzetti a Curran, 2005; Keller, 2004). Genderová 

socializace, tj. to jak se učíme být ženou či mužem je předmětem mnoha psychologických 

teorií (psychoanalytická, teorie sociálního učení atp.)
6
.  

 Sigmund Freud svou psychoanalytickou teorii genderové identity vysvětluje pomocí 

konceptu identifikace (Renzetti a Curran, 2005). Freud rozlišuje osobnostní vývojové fáze na 

principu blaha. V každém vývojovém období se nám původce pocitů slasti přesouvá z jedné 

části těla na druhou. Právě podle míst, skrz které se nám dostává pocitů slasti
7
, Freud 

pojmenovává jednotlivá stádia
8
 (Říčan, 2014). V koncepci genderu je stěžejní fáze třetí, které 

se nazývá falické stádium. V této fázi si děti začínají uvědomovat svou rozdílnost v oblasti 

vnějších pohlavních orgánů a nevědomě se začíná identifikovat s rodičem stejného pohlaví. 

U chlapců je proces identifikace provázán tzv. oidipovských komplexem
9
 a u žen tzv. závistí 

penisu, kdy žena závidí mužovi penis, který ona sama nemá. Oba tyto komplexy se vyřeší 

právě procesem identifikace s rodičem stejného pohlaví (Říčan, 2014).  

Freudova koncepce byla často kritizována, jako silně anti-ženská, protože Freud tvrdí, 

že ženy se nikdy plně nesmířily s faktem, že nemají penis, a tím se projevují jako citlivější, 

méněcenné a závistivé osoby (Renzetti a Curran, 2005). Druhým záporným faktem je to, že 

podle Freuda je koncepce genderu neměnná a jednou pro vždy daná. Pozitivní ovšem zůstává 

fakt, že už tenkrát vidí Freud gender jako sociální konstrukt.  

                                                           
6
 viz. Renzetti a Curran, 2010, str. 94-102.  

7
 tzv. erotogenní zóny 

8
 Teorie psychosexuálního vývoje, viz. Říčan, 2014, str. 270-271.  

9
 Odipovský komplex – název komplexu je inspirován řeckým mýtem o Oidipovi, který nevědomky zabil svého 

otce a oženil se se svou matkou, za což byl později krutě potrestán. Podle Freuda se s chlapci v tomto období 

děje něco podobného, kdy se platonicky zamilují do své matky a otec v jejich očích viděn jako sok. Vyřeší to 

právě proces identifikace, kdy přijmou jeho roli a otec se tak stává vzorem, Říčan, 2014, str. 276.  
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V teorii sociálního učení se setkáváme s klíčovou rolí pečovatele (povětšinou rodiče), 

který má na vývoj dítěte hluboký vliv. Teorie sociálního učení vychází z behaviorismu
10

 a je 

založená na principu posilování – pokud následuje odměna po nějakém typu chování, stoupá 

pravděpodobnost, že chování bude opakováno. Pokud tomu bude naopak, a bude následovat 

trest, dítě se bude snažit podobnému chování vyvarovat (Renzetti a Curran, 2005). Druhým 

možným způsobem je princip modelování – dítě napodobuje chování svého vzoru, jímž 

nejčastěji bývá rodič stejného pohlaví (Renzetti a Curran, 2005). Důležitá je tedy ústřední role 

pečovatele, který dítě svým chováním a volbami ovlivňuje od mala a hlavně do budoucna. 

Patří sem například výběr oblečení, hraček apod. V kritice teorie sociálního učení se nejčastěji 

setkáváme s tím, že dítě je vyobrazováno jako pasivní příjemce, který je vytvářen svým 

okolím a sám nehraje v tomto procesu aktivní roli.  

Kognitivně-vývojová teorie vychází z díla známého psychologa Jeana Piageta a 

Lawrence Kohlberga. Podle nich se děti učí o světě, a tedy i o genderu, prostřednictvím 

poznávacích procesů, které odpovídají jejich vývojovému stádiu (Říčan, 2014). Cílem je 

vytvořit si ve světě řád a postupně zařazovat nové a nové informace do těch správných 

„škatulek“. Tyto kategorie se nazývají schémata a právě jedním z těchto schémat je i pohlaví 

(Renzetti a Curran, 2005). Dítě tuto kategorii vztahují nejprve na sebe, ale i na lidi ve svém 

okolí a podle toho se pak chovají ve společnosti – holčička si oblékne sukni, protože ji má i 

její maminka a maminka je stejně jako holčička stejného pohlaví. Tato teorie nám tedy 

pomáhá vysvětlit, proč si děti sami vybírají hračky „odpovídající“ jejich genderové kategorii 

– jsou tvůrci. Ani u této teorie ale nenechali kritici nit suchou, a upozorňují například na fakt, 

že dle této teorie si děti utvářejí gender ve věku tří až pěti let, ale ve skutečnosti se děti 

genderově vyhraňují už kolem osmnácti měsíců. Druhým faktem je, že bylo dokázáno, že 

pohlaví a gender nejsou základními schématy u všech dětí (Renzetti a Curran, 2005).  

1.1.4 Teorie optických skel kultury 

Se svou vlastní teorií utváření a učení genderu přichází americká psycholožka Sandra 

Bem, která považuje za hlavní hybnou sílu každé společnosti kulturu a snaží se o syntézu 

předchozích teoretických škol. Každá kultura má podle ní v sobě zakořeněné předpoklady, 

které členům dané společnosti a kultury říkají, jak se mají chovat, oblékat, uvažovat, jednat 

                                                           
10

 Behaviorismus= psychologický směr založený B. Watsonem (1913), podle něhož psychologické jevy mohou 

být nazírány jen jako reakce organismu na vnější podněty z jeho prostředí. Výlučným úkolem behaviorismu je 

výklad chování. viz Maříková, Petrusek, Vodáková a spol., 1996, str. 124.   
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apod. (Bem, 1993). Tyto předpoklady se nevědomky zarývají do společnosti jako celku a 

předávají se z generace na generaci, a tak se zakořeňují hlouběji a hlouběji, a stávají se tak 

vzorci chování a myšlení. Předpoklady, které právě toto způsobují, nazývá, tzv. optickými 

skly
11

. Bem definuje tři takováto genderová „optická skla“, která se nachází v západních 

společnostech a kulturách. Patří sem: genderová polarizace, androcentrismus a biologický 

esencialismu
12

 (Bem, 1993). Tyto předpoklady nám jsou společností vnucovány od narození. 

Bem proto tvrdí, že genderu se učíme společně s tím, když přijímáme naší kulturu a zvyklosti, 

tzv. enkulturace. Toto své tvrzení dokazuje například na tom, že když přijedeme do jiného 

prostředí, zvyky tamějších lidí nám připadají zvláštní a nejsme schopni se s nimi ztotožnit. 

Máme pak tendence považovat je za špatné, protože v očích naší kultury a zvyklostí nejsou 

normální.  

To, že společnost a společenské systémy jsou nastaveny tak, aby odpovídaly normám 

naší společnosti, z nás společně s tzv. metasděleními
13

 dělá otroky naší vlastní kultury. Což 

zapříčiňuje to, že nejsme schopni vidět společnost bez „brýlí naší kultury“. Bem balancuje na 

hranici teorie sociálního učení a kognitivně vývojové teorie, protože uznává důležitost role 

pečovatele, zároveň ale nebere dítě jen jako pasivního příjemce, ale i jako aktivního tvůrce 

svého já a tedy i genderu. 

1.2 Genderové stereotypy 

Ze společenskovědního hlediska označuje stereotyp soubor typizovaných představ, na 

základě kterých posuzujeme určitou skupinu lidí. Každý stereotyp v sobě nosí určitý znak, 

který charakterizuje nějakou skupinu. Na základě tohoto zavádějícího znaku jsou skupině 

připisovány konkrétní vlastnosti, způsoby jednání, vzezření apod. Jde tedy o soubor 

charakteristik, které vymezují jednu skupinu vůči druhé. Na základě nějakého stereotypu 

vnímáme, nebo posuzujeme danou skupinu. Je to jeden z mnoha socio-kulturních fenoménů, 

který je nejen sdílen, ale i vytvářen větší masou lidí. To znamená, že na určitých 

charakteristikách a stereotypech se shodne větší množství lidí. I zde tedy platí rčení „jiný kraj, 

                                                           
11

 Tato optická skla se nevztahují jen k genderu. Jedním z těchto skel je pro ni například radikální 

individualismus, který se podle ní nachází v americké kultuře, viz Renzetti a Curran, 2005, str. 103. 
12

 Genderová polarizace - přísné odlišování mužů a žen a ustanovování této odlišnosti jako základní stavební 

kámen společnosti; androcentrismus – nadřazování mužského pohlaví nad ženským, biologický esencialismus – 

legitimizace předchozích dvou pojmů ve společnosti, na základě biologických odlišností, viz Renzetti a Curran, 

2005, str. 103. 
13

 Metasdělení – skrytá ponaučení, kterými je člověk neustále bombardován společností. Ponaučení o tom, co je 

důležité, co je oceňováno a jaké rozdíly mezi lidmi, jsou z hlediska dané kultury významné, viz Renzetti a 

Curran, 2005, str. 104.  
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jiný mrav“, a co je někde vnímáno za přirozené, jinde může být důvodem k vyřazení ze 

společnosti. Stereotypy jsou tedy produktem společnosti, a jako takové se předávají 

z generace na generaci (Nakonečný, 2009).  

 Stereotypy nás a naše vnímání ovlivňují každý den a pomáhají nám orientovat se 

v sociálních interakcích. Na základě těchto dojmů si pak vytvoříme názor na nějakou osobu a 

aplikujeme jej plošně na celou skupinu (Výrost a Slaměník, 2008). Stereotypy tedy ovlivňují 

naše vnímání a pomáhají nám rozdělit si lidi do skupin, na které aplikujeme naše stereotypní 

domněnky, a podle toho se k nim chováme, mluvíme o nich apod. Pomáhají nám tak s určitou 

orientací ve společnosti a setkáváme se s nimi každý den
14

. Zde tedy můžeme vidět i 

negativní dopad stereotypů a stereotypního chování. Plošné aplikování nějakého našeho 

předsudku na jednu skupinu může být často kamenem úrazu ve společnosti, nehledě na to,  že 

tyto představy jsou často mylné (Výrost a Slaměník, 2008).   

 Genderové stereotypy popisují, jak má vypadat „maskulinní muž“ a „femininní žena“ 

(Renzetti a Curran, 2005). Pokud se někdo tomuto ideálu společnosti vymyká a např. muž má 

nějaké „ženské“ rysy, nebo žena „mužské“, jednotlivec je brán většinovou společností jako 

„nenormální“. Genderové stereotypy tedy popisují, jak společnost očekává, že se bude chovat 

muž a žena. Patří sem způsob jednání, chování, oblékání, prožívání apod. To, jak se lidé 

chovají, oblékají a prezentují, všichni posuzujeme na základě vlastních zkušeností, kdy naše 

zkušenosti považujeme za univerzální a obecně platné (Murphy, 2010). I zde ale platí teorie 

kulturního relativismu, takže víme, že pokud budeme soudit jinou kulturu a společnost dle 

našich norem a hodnot, může to vést k nesprávným úvahám a soudům, které nebudou férové 

vůči druhé straně. Takže i to, jak má vypadat správná žena a správný muž, se liší v závislosti 

na místě, kultuře, času a společnosti (Oakley, 2000).  

 Jak můžeme číst výše, stereotypy popisují vlastnosti určitých skupin. V tom ale tkví i 

jejich nebezpečí. Tím je plošné aplikování těchto stereotypů na celou skupinu, které ani 

nemusí být pravdivé, a podle toho posuzovat každého jednotlivce. Stereotypní chování tak 

může mít i negativní dopad (Oakley, 2000). Se stereotypním chováním zaměřeným na gender 

se vídáme pravidelně v celé a troufám si říct i v každé společnosti. Lepší než dalekosáhlé 

definice budou názorné příklady, a proto jich pár uvedu.  

                                                           
14

 Jako příklad stereotypního posuzování společnosti je například u nás přístup k Romům – co Rom (cikán), to 

zloděj.  
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1.2.1 Biologické podpoření genderových stereotypů 

„Představa, že muži a ženy mají odlišný mozek, je velice stará“ (in Renzetti a Curran, 

2005, str. 75). Tato hypotéza ale už nemá v dnešním světě místo, kdy podle této teorie by byly 

ženy chytřejší než muži. Pozornost se věnuje spíše uspořádání mozku, a jaký může mít toto 

uspořádání vliv na rozdílné chování mezi muži a ženami. Při zkoumání epilepticky 

nemocných pacientů, zjistil doktor Roger Sperry, že každá část mozku (pravá a levá 

hemisféra) se zaměřuje na jiné oblasti a úkoly (Renzetti a Curran, 2005). Vědci se domnívají, 

že aktivita hemisfér je rozdílná u mužů a žen, a že i toto má vliv například nejen na chování 

mužů a žen, ale také na sexuální orientaci jedinců (Renzetti a Curran, 2005). O tuto teorii se 

opírají vědci, kteří tvrdí, že oblast citů a emocí je spojována spíše se ženami než s muži, právě 

kvůli lateralizaci mozku
15

. V tomto úsudku jsou od mala formování chlapci, kteří poslouchají, 

že chlapi nebrečí a že své city by neměli dávat najevo (Renzetti a Curran, 2005). Výše 

zmíněná teorie ovšem nebyla potvrzena, ale faktem zůstává, že na základě několika studií se 

potvrzuje, že mozek žen a mužů pracuje jinak (Renzetti a Curran, 2005). Jako příklad si 

můžeme uvést studii, ve které byla zkoumána aktivita mozku pomocí magnetické rezonance, 

kde mužům a ženám byl zadán stejný úkol, aby dokončily rým. Pomocí magnetické rezonance 

bylo zjištěno, že aktivitu vykazovala jiná mozková centra u mužů a žen. Otázkou zůstává, zda 

je tato rozdílnost vrozená, nebo je až pozdějším produktem společnosti.  

Odlišné využívání mozku inklinuje ještě k jedné biologicko-fyziologické odlišnosti, a 

tím jsou odlišné hormony mužů a žen. Jak je nám známo, testosteron je mužský pohlavní 

hormon a estrogen ženský. S výzkumem hormonů se pojí otázka výzkumu agrese, protože ta 

je jedna z nejčastěji jmenovaných rozdílností mezi muži a ženami (Renzetti a Curran, 2005). 

„Výzkumy agresivity poskytují jedny z nejkonsistentnějších výsledků týkajících se 

pohlavních rozdílů v chování, a to od dětí předškolního věku po dospělé“ (in Renzetti a 

Curaan, 2005, str. 81). Výzkumy jsou prováděny na zvířatech, kdy jim je injekčně vstřikován 

testosteron, kdy bez ohledu na pohlaví, začnou být zvířata více netrpělivá a vykazují větší 

zuřivost a bojovnost. To se potvrzuje u lidí, kdy vyšší hladina testosteronu koreluje s větší 

popudlivostí. Platí to i u žen, kdy atletkám byl podáván syntetický testosteron (Renzetti a 

Curran, 2005). Vědci se ovšem zdráhají určit přesný vztah mezi testosteronem a lidským 

chováním. Více se kloní k tomu, že testosteron má vliv na dominanci a proslulost člověka. 

                                                           
15

 Lateralizace mozku neboli hemisférická asymetri – rozdělení mozku na pravou a levou hesmiféru (část), 
Renzetti a Curran, 2005, str. 76. 
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Ženy totiž dokážou být stejně agresivní jako muži, ale společenským tlakem jsou více nuceni 

k tomu se ovládat a chovat žensky.  

Zde jsme si několika příklady ukázali, jak odlišné vnímání mužů a žen pramení už 

z biologických odlišností, ať už domnělých nebo skutečných.  

Rozdílů mezi tím, jak muže a ženy vnímáme ve společnosti, je celá řada a prostupují 

celým naším životem. Setkáváme se s nimi už v rodině, ve školství, v práci nebo v nějakých 

zájmových skupinách. To, jak se navzájem vnímáme, jsme už popsali výše v genderové 

socializaci. Pojďme si tedy níže ukázat odlišné přístupy k mužům a ženám, se kterými se 

běžně setkáváme.  

1.2.2 Genderové stereotypy v rodinném uspořádání 

Odjakživa posloucháme, že ženy se mají starat o domácnost, vychovávat děti a muži 

jsou ti, co pracují, nosí domu výplatu a živí rodinu. I přes měnící se postoje a i přes rapidní 

nárůst žen v zaměstnání, který trvá posledních několik dekád, jsou to především ženy, které se 

starají o domácnost a pečují o děti
16

 (Taniguchi, 2006). Přestože se počet zemí, kde je 

zaváděn právní nárok na rodičovskou dovolenou po narození dítěte, stále zvyšuje, dávky na 

dovolenou jsou zaručovány ženám ve větší míře než otcům. Přestože formálně jsou na tom 

stejně, realita je jiná (Benatar, 2016). Společnost ani nepředpokládá, že by muži měli zájem o 

rodičovskou dovolenou. V České republice tvoří otcové na rodičovské dovolené zhruba 1–3 

% osob využívajících rodičovskou dovolenou
17

.  

Problém ovšem je přímo v legislativě, která nepočítá s dlouhodobější aktivní účastí 

otce na péči o čerstvě narozené dítě. Teprve v roce 2017 bylo schválená otcovská dovolená na 

dobu jednoho týdne, kdy bude mužům vyplacena 70% část mzdy, jak jsem vyčetla z webu 

www.zákonyprolidi.cz. Přestože období po porodu je náročné a žena potřebuje v této době 

pomoc partnera/otce, až v posledních letech se začíná o tomto problému diskutovat. Co ale 

nejčastěji rozhodne o tom, kdo z rodičů půjde na rodičovskou dovolenou, je výše platu 

partnerů. Zdá se logické, že na dovolenou půjde partner, který vydělává míň, a tím pádem 

přinese menší obnos do domácnosti. A protože i u nás stále platí, že muži jsou za stejnou práci 

placeni více, je i logické, že muži „nosí domu peníze“ a žena vede domácnost (Benokraits, 

1995).  
                                                           
16

 V originále: Despite the changing gender attitudes and the rapid entry of women into the labor force over the 

past several decades, women continue to play a major role in running the household and giving care to family 

members (Taniguchi, 2006).  
17

 Dostupné z:  http://www.diversity-management.cz/aktuality.php?id=178,  

http://www.zákonyprolidi.cz/
http://www.diversity-management.cz/aktuality.php?id=178
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1.2.3 Genderové stereotypy ve vzdělávání 

Genderové stereotypy ve vzdělávání úzce souvisí s níže popsaným problémem. 

Protože naše vzdělání a zájmy často rozhodují o tom, jaké práci se později věnujeme. Od mala 

jsou chlapcům podsouvány technicky založené hračky – auta, stavebnice apod. Holčičky si 

zase hrají s panenkami a pečují si při hraní o rodinu, o miminko nebo o zvířátka. Už to od 

mala formuje děti k výběru zájmů a vůbec k tvorbě vlastní identity. Všechny tyto aspekty se 

později projevují i ve výběru povolání (Renzetti a Curran, 2005). Chlapci jsou podněcováni 

k technickým oborům více než ženy. Vychází to i z výzkumu Českého statistického úřadu 

(dále jen ČSÚ), z roku 2014, který ukazuje, že počet děvčat a chlapců na vysokých technicky 

zaměřených školách je absolutně v nepoměru. Na ČVUT
18

 studuje necelých pět a půl tisíce 

žen v porovnání s téměř patnácti tisíci chlapci, na VUT
19

 studuje necelé čtyři tisíce děvčat a 

chlapců čtrnáct a půl tisíce. Podle výzkumu britského Institutu technologie a inženýrství 

například ve Velké Británii pouze 1 % rodičů chce, aby jejich dcera byla technicky vzdělaná, 

což inklinuje k tomu, že rodiče mají v této volbě pořád silný vliv. Ve všech evropských 

společnostech tak stále přetrvávají mýty, že ženy se koncentrují v administrativě, službách, 

vzdělávání, zdravotnictví a sociální práci. Muži naopak v technických oborech jako 

stavebnictví, těžba či ICT (Zpravodajstvi24, 2014).  

Všechny tyto předsudky se ale formují již v mateřské školce a na prvním stupni 

základní školy, kde se setkáváme s rozdílným přístupem vůči chlapcům a dívkám. „Chlapci 

bývají častěji vyvoláváni či pověřování složitějšími úkoly, aby byla zvládnuta jejich 

neposednost a zamezilo se vyrušování“ (in Jarkovská, 2005, str. 10). Pokud dívka vykazuje 

podobné chování, vnímané tedy více jako mužské, setkává se s větším nepochopením a tresty. 

U chlapců je takové chování bráno jako „přirozené“, a tak jsou s tím spojené i menší sankce a 

učitelé jsou vůči chlapcům v tomto ohledu chápavější, než vůči dívkám. Oproti tomu na dívky 

je vyvíjen větší tlak z hlediska známek. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, vědci udávají 

předčasnou vyspělost dívek, se kterými je spojená i zodpovědnost a pracovitost (Jarkovská, 

2005).  

S genderovými stereotypy se setkáváme přímo i v učebnicových materiálech. Můžeme 

si je ukázat na básničce ze slabikáře pro první třídy: 

                                                           
18

 Zkratka: České vysoké učení technické 
19

 Zkratka: Vysoké učení technické 



„K čemu jsou holky na světě? 

Aby z nich byly maminky, 

aby se pěkně usmály 

na toho kdo je malinký. 

Aby nás měl kdo pohladit 

A vyprávět nám pohádku. 

Proto jsou tady maminky, aby náš svět byl v pořádku.“ (in Žáček, 1996, str. 65). 

 

V této básničce všichni vidíme jasné poselství. Mnoho lidí si neuvědomuje, že děti 

přejímají získané poznatky ze školy, a často je tomu tak, že to, co je dětem předkládáno ve 

škole, je pro ně jediná platná norma, podle které se chovají (Jarkovská, 2005). S genderovými 

stereotypy v učebnicích se setkáváme například v jazykových učebnicích, např. v učebnici 

Angličtina pro jazykové školy od E. Zábojové a J. Peprníka, kde celou učebnici nám pomáhá 

s látkou rodina Prokopových, kde se setkáváme s tradičním uspořádáním. Žena se stará o 

domácnost, muž chodí do práce a jejich dcera je ta „krásná“ a syn ten „chytrý“.  

Tyto stereotypy pokračují i dále na středních školách, kde jejich dopad může být už 

horší, protože se dostáváme do období, kdy si mládež vybírá, jakým směrem by se chtěla dále 

ubírat. Jarkovská ve své publikaci uvádí několik příkladů diskriminací, se kterými se setkali 

žáci středních škol: 

Třída se rozdělovala do volitelných předmětů. Studenti a studentky si mohli vybrat mezi literárním a 

informativním seminářem. Do informatického semináře se přihlásilo příliš mnoho lidí, a proto byly 

dívky požádány, aby přešly do semináře literárního, protože to pro ně nebude tak nepříjemné, jako by to 

bylo pro kluky. (in Jarkovská, 2005, str. 9) 

Jarkovská ve své příručce radí, jak by se měli učitelé a profesoři chovat, a jak mohou 

přispět k tomu, abych jejich výuka byla genderově pozitivní. Vyučující by měl: „reflektovat 

odlišný přístup k dívkám a chlapcům, respektovat rozdíly mezi pohlavími, ale a priori je 

nepředpokládá, měl by usilovat o rovný přístup k chlapcům a dívkám. Na druhou stranu by se 

měl vyvarovat genderově stereotypním výrokům jako: „Na dívku slušný výkon“. „Kluci sou 

prostě takový“. Je pravda, Haničko, že tohle u plotny potřebovat nebudeš.“ Přeci se, Michale, 

nenecháš zahanbit holkou“ (in Jarkovská, 2005, str. 12).



1.2.4 Genderové stereotypy na trhu práce 

Podobně jako v jiných společenských doménách se i na trhu práce můžeme setkat s mnoha 

stereotypy. Už jenom tím, že zaměstnání jsou rozdělená na ženská a mužská. Například 

v České republice jako horník nepracuje žádná žena, a je to dokonce podmíněno zákonem. 

Podle § 238 č. 262/2006 sbírky, Zákoníku práce, zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány 

pracemi pod zemí při těžbě nerostů, nebo při ražení tunelů a štol, s výjimkou žen, které 

vykonávají: 

- řídící funkce a nekonají přitom manuální práci, 

- zdravotnické a sociální služby, 

- provozní praxi při studiu, 

- práce nikoli manuální, které je nutno občas konat pod zemí, zejména práce spojené s 

dozorčí, kontrolní nebo studijní činností.  

Zákonem není ženám dána možnost vstupu do určitých zaměstnání. To ale není 

pravidlem. Existují i zaměstnání ryze ženská, kam sice zákon nezasahuje, ale společnost ano. 

Mezi taková zaměstnání patří například odvětví péče o krásu (s výjimkou plastické chirurgie) 

nebo například účetní (Benokraitis, 1995). Pokud muži vykonávají práci, která je společností 

vnímána jako „ne-mužská“, lidé se na ně mohou koukat jako na zženštilé. Neplatí to ovšem 

také vždy. Platí to například u kadeřníků, ale u učitelů bychom se s tímto názorem asi 

nesetkali. Oproti tomu zase muži převažují na poli technických prací.  

„Genderová segregace na trhu práce je globálně a dlouhodobě přetrvávajícím jevem“ 

(in Křižíková, 2009, str. 54). „Genderová segregace povolání odkazuje k silné 

nadreprezentovanosti žen a mužů v určitých zaměstnaneckých kategoriích, což vede ke 

vzniku relativně separovaných segmentů trhu práce – ženského a mužského“ (in Valentová, 

Šmídová, Katrňák, 2007, str. 12). Příčin může být několik například poptávka a nabídka na 

trhu práce, ekonomická vyspělost státu, či stupeň a obor vzdělanosti. Na trhu práce se 

setkáváme se dvěma druhy segregace, které jsou horizontální a vertikální (Meulders, Plasman, 

Rigo, O´Dorchai, 2010). „Horizontální segregací se rozumí vysoká koncentrace žen nebo 

mužů v určitém sektoru trhu práce nebo v určitých povoláních. Na trhu, který je silně 

horizontálně segregovaný, existuje mnoho jasně separovaných, tzv. typicky „ženských“ a 

typicky „mužských“ povolání nebo sektorů“ (in Zajíčková, 2015, str. 89). Vertikální segregací 

rozumíme rozdílné zastoupení mužů a žen v rámci zaměstnanecké hierarchie. Patří sem 



23 

 

například vedoucí pozice, kde dlouhodobě dominují muži ve většině evropských zemí 

(Valentová, Šmídová, Katrňák, 2007).  

1.2.5 Genderové stereotypy v médiích 

Jedním z typických prostředí, kde se setkáváme s enormním počtem genderových 

stereotypů, jsou média (časopisy, televize, rádio apod.). Například přes den v televizi, kdy ji 

sledují především ženy, běží reklamy spojené s vařením, úklidem, péčí o děti a domácnost 

apod. (Benokraitis, 1995). Na druhou stranu reklamy na sporty, rychlá auta či alkohol, jsou 

zaměřeny na muže například tím, že hlavní role v takových reklamách hrají mladé dívky 

v bikinách. V dnešní době pokud mluvíme o médiích, tak především mluvíme o masových 

médiích, které jsou charakteristické nejen svým silným vlivem na všechny nové kategorie, ale 

také svojí dalekosáhlostí. Masová komunikace smaže vzdálenost jak časovou, tak i 

prostorovou a jedná se o jednosměrnou informaci bez zpětné vazby (Thompson, 2004). Tato 

média se stala součástí našich životů. Od mala vidí děti v pohádkách, jak jsou muži 

vyobrazováni jako ti silní, kteří zachrání princeznu, a ženy jako bezbranné bytosti. Tato teorie 

se dětem potvrzuje i v knížkách a v různých pořadech, co sledují (Oakley, 2000). Pokud 

takovému tlaku čelíte od mala, je těžké se mu nepřizpůsobit.  

Podle Oates-Indruchové se na vztah genderu a médií můžeme dívat z těchto tří úhlů 

pohledu: 

- jak média prezentují maskulinitu a feminitu a jak se podílejí na jejich utváření; 

- jak média prezentují feminismus a generovou problematiku; 

- co jsou to feministická média (Oates-Indruchová, 1999). 

 Genderové stereotypy jsou velmi znatelné například v časopisech a novinových 

periodikách. Časopisy se zaměřují většinou na konkrétní skupinu. Existují tedy časopisy 

vysloveně ženské a časopisy mužské. Samozřejmě že těch skupin je několik, jsou i časopisy 

zaměřené na různé etnické skupiny, náboženství, mládež, a různé druhy koníčků. Velmi mě 

zaujal podtitulek u časopisu Hattrick, kde bylo napsáno „fotbalový měsíčník pro muže ve 

věku od 12 do 99 let“. Znamená to, že ženy si tento časopis koupit nemohou? Každopádně 

faktem zůstává, že časopisy mají dle rozdělení mužské/ženské jasně stanovená témata. 

V ženských se probírá především móda, kosmetika, vztahy s muži, a také péče o děti a 

domácnost. V mužských časopisech se probírá sport a jiné volnočasové činnosti, úspěšní 
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muži, a určitě tam zaznamenáme více politiky a méně příspěvků o módě. Z dalších témat 

dominovala především technika, elektronika a IT (Oates-Indruchová, 1998).  

 Dalším důležitým médiem je televize a především internet. Tato média mají jednu 

důležitou vlastnost a to jejich masový dopad. Masová média mají tu vlastnost, že dokážou 

smazat vzdálenost jak prostorovou, tak i časovou (Thompson, 2005). A tak nás mohou, a 

často tomu tak je, ovlivňovat názory, přednesy a informace z druhé strany planety. V dnešní 

době, kdy světu vládne internet, a prakticky kdokoliv může cokoliv sdílet online, se nás 

dotýkají činy lidí, kteří jsou od nás vzdáleni na tisíce kilometrů. Mladí sledují youtubery
20

, 

kteří mají vliv především na mladou generaci a mohou napáchat víc škod než užitku (Burgess 

a Green, 2009).  

Důležitým aspektem v tomto problému je vůbec jazyk jako takový. Jazyk sám o sobě 

vyjadřuje hodnoty naší kultury i její genderová očekávání (Renzetti a Curran, 2005). Je 

součástí prostředku socializace, a má na nás tedy vliv od raného dětství. Podívejme se 

například, jaká slova máme typicky spojená se ženami a jaká s muži. Muži a ženy bývají často 

přirovnáváni k různým zvířatům, nebo se s nimi spojují některé vlastnosti. Pokud se mluví o 

ženách, často jsou používány výrazy jako zmije nebo dračice. O mužích se mluví jako o lvech 

nebo o kancích. Pokud si vezmeme například v úvahu dvojici slov jako patron a matrona, 

které ve středověku v angličtině znamenala matka a otec. Patron je v dnešním smyslu slova 

donátor, nebo dobrodinec. Často je tomu v kontextu k nějaké konkrétní oblasti, jako třeba 

v umění, nebo sportu. Kdežto výraz matrona je dnes používán jako přirovnání pro stárnoucí, 

osamocenou ženu. Nejen tyto příklady nám ukazují, že u žen se lidé spíše soustředí na 

negativní aspekty jejich osobnosti a u mužů na ty pozitivní.  

Dalším faktem je, že pro některé výrazy neexistují (nebo se nepoužívají) adekvátní 

ekvivalenty v mužském nebo ženském rodě. Jako příklad si můžeme uvést některé názvy 

povolání. Ženský ekvivalent pro tesaře, zedníka nebo horníka nejsou úplně typická. Stejně tak 

výraz sekretář spíše asociuje nábytek než pracovní pozici. Jazykový sexismus je problém, 

který se projevuje i v běžném životě, nejen v médiích (Gjuričová, 1996).  

                                                           
20

 Youtuber – člověk, který natáčí videa a poté je sdílí na internetu. Často bývají youtubeři zaměřený jedním 

směrem – lifestyle, vaření, móda, líčení a podobně. Těm úspěšným se také říká „influenceři“ (z anglického slova 

influence – vliv), protože své názory a hodnoty sdílí se svými fanoušky, a tím ovlivňují jejich myšlení a postoje 

(Burgess a Green, 2009).   
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1.2.6 Genderové stereotypy v náboženství 

Pojetí ženy a muže v náboženství je poměrně zajímavé téma, protože není pochyb o 

tom, že náboženství hraje v životě mnoha lidí důležitou roli. Náboženství je též kulturním 

specifikem, které je charakteristické pro každou společnost. Náboženství je mnoho a za svá 

dlouhá léta se různě mění. Já bych se chtěla zaměřit na křesťanství, židovství a islám, protože 

si myslím, že s těmito náboženstvími máme největší kontakt. Přestože Česká republika patří 

mezi země s nejnižším počtem lidí, kteří se hlásí k nějaké církvi nebo náboženské 

organizaci
21

, převažuje u nás římskokatolické vyznání. Bible je přesto brána jako Kniha knih 

a na školách je součástí výuky. Můžeme tedy najít nějaké stereotypy i v této knize?  

Jak všichni víme, Bůh nejdříve stvořil muže, ale časem zjistil, že člověk je sám. Uvrhl 

ho tedy do spánku, kdy mu vyňal žebro, a z něj vytvořil ženu. Pro mnoho lidí do teď, je tento 

fakt jeden z argumentů, proč by ženy měly poslouchat muže a dokazuje to jejich nadřazenost. 

Přestože v Bibli nikde není psáno, že ženy nemohou zastávat vysoké posty, je katolická církev 

stále proti vysvěcování žen na kněze a snaží se oponovat tím, že Ježíš měl kolem sebe 12 

apoštolů – mužů, a ženám tedy tato pozice nepřísluší. Na mnoha místech už žena může vést 

obřady, ale některé rituály a pozice jsou stále pro ně nepřístupné
22

. Katolická církev je silně 

vyhraněná vůči homosexuálům, protože homosexualita je s křesťanským učením neslučitelná 

(Renzetti a Curran, 2005). Ortodoxní judaismus je ve svých pravidlech ještě přísnější. 

Náboženská a spirituální činnost byla odjakživa vnímána jako mužská činnost, protože se 

křížila s činností žen a jejich poslání – matka a hospodyně. Ženy mají jasně daná pravidla a 

povinnosti, kterých se musí držet a musí je plnit. Ani v židovství není pro ženy místo na 

vyšších pozicích, a proto asi nikoho nepřekvapí, že ženy nemají možnost být vysvěceny na 

ortodoxní rabínky. Krom toho se nesmí účastnit některých obřadů, není jim povoleno číst 

z tóry a mnoho dalšího
23

. Na rozdíl od křesťanství jsou ženy méně svazovány v oblasti 

v sexuality, a i pro ženy může být pohlavní styk za účelem uspokojení a ne jen za účelem 

plození dětí. Judaismus už je ale přísnější, co se týče pravidel oblékání, čistoty a podobně. 

Nejpřísnější v pravidlech je určitě islám. Muslimové se řídí právem šaría, které z velké části 

popisuje Korán. Korán je dle muslimů přímé slovo Boží, které se zjevilo negramotnému 

proroku Muhammadovi, což dokazuje jeho božský původ (Kropáček, 1993). Ve svých 

počátcích nebyl islám tak radikální, jako je tomu dnes. I ženy měly svá práva, svůj majetek, 
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 Podle sčítání lidu z roku 2011 jsme v rámci Evropy druhou zemí s nejnižším počtem členů v nějaké 

náboženské organizace. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html 
22

 více viz Renzetti a Curran, 2005, str. 435.  
23

 více viz Renzetti a Curran, 2005, str. 431.  
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mohly požádat o rozvod a podobně. Bohužel si lidé začali vykládat Korán a s ním spojená 

pravidla po svém, a tak je z islámu jedno z nejpřísnějších náboženství na světě a muži jsou 

nepopiratelnými hlavami jak světského, tak i náboženského života (Renzetti a Curran, 2005). 

Ženě prakticky nepřísluší rozhodovat o svém vlastním životě. Na začátku je majetkem svého 

otce, a pokud se mu něco stane, tak za ni rozhodují její bratři. Sňatkem se dostává do područí 

manžela, který opět rozhoduje za ni. Pokud žena svého muže neposlechne, nebo se nějak 

proviní, může být potrestána i smrtí. Není asi třeba dodávat, že ženám nepřísluší modlit se na 

stejném místě, jako muži a účastnit se všech náboženských obřadů. 

 I v náboženství jde ale doba dopředu, a vznikají různé nové ne tak ortodoxní směry. 

Existují různé „odnoše“ církví, kteří si stanovují vlastní pravidla a jsou benevolentnější nejen 

vůči ženám, ale i vůči etnickým skupinám, homosexuálům a jiným minoritám (Renzetti a 

Curran, 2005).  

1.3 Motivace 

Než vysvětlíme pojem motivace, měli bychom vysvětlit slovo motiv. V běžném jazyce, 

když bychom hledali synonymum pro toto slovo, tak bychom pravděpodobně použili slovo 

důvod. Obecně ale můžeme motiv vysvětlit jako jakýkoliv vnitřní činitel, který člověka vede 

k nějaké aktivitě (Říčan, 2013). Motiv bývá část nahrazován slovem potřeba, ale synonymum 

to není. Motiv obsahuje nějaký cíl, kterého chceme dosáhnout za účelem uspokojení. Toho 

většinou dosáhneme skrze nějaký předmět, který pro nás představuje určitou hodnotu (Říčan, 

2013). K tomuto předmětu můžeme zaujmout buď pozitivní, nebo negativní postoj. To, jak 

moc se necháme namotivovat, a jakou sílu bude konkrétní motiv mít, záleží především na 

vnitřním stavu (například hlad – poslední jídlo) a také na blízkosti a povaze nabídky. Poslední 

ovlivňující faktor je osobnost člověka jako taková a individuální rozpoložení (Říčan, 2013).  

I v definici motivací se v psychologii nesetkáme s jednotnou teorií. Například P. G. 

Zimbardo tvrdí, že „motivaci nikdo nikdy neviděl, a že vyjadřuje jen závěry z toho, co je 

pozorováno, což je chování, které směřuje k dosažení určitých cílů, a že probíhá s určitou 

silou, při kterém člověk cítí a prožívá touhy a chtění“ (in Nakonečný, 1996, str. 10). J. Nuttin 

zase chápe motivaci jako „hypotetický proces, jehož podstatným znakem je zaměřování a 

energetizace chování“ (in Nakonečný, 1996, str. 12). Obecně ale můžeme motivaci 

charakterizovat jako intrapsychický proces, který má svůj zdroj ve vnitřní a vnější situaci 

individua (in Nakonečný, 1996, str. 15). Funkcí motivace je tedy uspokojení výše zmíněných 
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potřeb, kterých se z nějakého důvodu člověku nedostává. Uspokojení této potřeby poté 

přizpůsobujeme naše chování.  

Slovo motivace je úzce propojeno s city, protože motivací může být často nějaký 

citový stav nebo prožívání příjemných pocitů, čímž se nechala inspirovat například 

Hédonická teorie motivace
24

. Motivy, které nás ženou dopředu, můžeme rozlišit několika 

způsoby
25

. Jednou z možností je rozlišit je na primární a sekundární. Mezi primární motivy 

patří biologické, které rozlišujeme na pozitivní a negativní. Mezi pozitivní patří uspokojení 

například potřeby hladu, nebo žízně a mezi negativní patří třeba potřeba uniknout z nějaké 

nebezpečné situace a schovat se do bezpečí (Říčan, 2013). Krom biologických potřeb sem 

patří i některé psychologické, jako například potřeba sociálního kontaktu, potřeba autonomie, 

nebo potřeby erotické něhy a vzájemnosti. Obecně je o motivech známo, že za běžných 

podmínek je naléhavější uspokojení těch biologických před psychologickými; jsou velmi 

rozmanité a individuální; jsou často zaměnitelné, například uspokojením jiné potřeby 

(Nakonečný, 1996). Tímto jsme popsali motivy primární. Sekundární motivy řešíme až 

v momentě, kdy jsou uspokojeny motivy primární. Sekundární motivy už více souvisejí s naší 

psychikou a s nějakými společenskými a sociálními potřebami. Jedná se o psychické motivy, 

které směřují k psychické stabilitě člověka, a především k pohodě v životě (Nakonečný, 

1996). Sociální motivy se zaměřují více na naše vztahy s lidmi, a také nad vztahem, který 

máme sami k sobě. Oboje tyto motivy jsou tedy sekundární a získané, na rozdíl od motivů 

primárních, které jsou vrozené. 

Ortodoxní doktrína motivace vycházela z darwinovské evoluční teorie a tvrdila, že 

vrozenou vnitřní motivační výbavu druhu mohou tvořit pouze takové potřeby, pudy a 

impulzy, které přispívají k přežití jedince nebo rozmnožení druhu – tedy sobectví, sexualita a 

agresivita (Maslow, 2014). To jsou tedy ve zkratce primární motivy, které mají především 

fyziologickou povahu. V případě primárních motivů mluvíme často o konkrétní věci, kterou 

chceme, potřebujeme. Například, když máme hlad. K uspokojení této potřeby nám stačí jen 

jídlo. V tomto případě se řídíme takzvaným instinktem, což je vrozený motiv, který řídí 

instinktivní chování (Říčan, 2013, Nakonečný, 1996). Příklad tedy může být hledání jídla 

v momentě, kdy dostaneme hlad. Instinktivní chování se řídí podle stavu organismu, což má 
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 Hédonická teorie motivace – je velmi jednoduchá a proto asi také tak oblíbená. Vychází z řeckého slova 

hédoné, které v překladu znamená rozkoš. Podle ní veškeré naše chování směřuje k dosahování příjemných 

pocitů v co největší možné míře. Zároveň se snažíme vyvarovat se těm nepříjemným jako bolest, smutek apod., 

Říčan, 2013, str. 179.  
25

 V psychologii je obecně přijímáno například rozdělení na vědomé a nevědomé motivy, které přichází v době 

působení Sigmunda Freuda, který přišel s koncepcí nevědomí. Nakonečný, 1996, str. 32.  
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často fyziologické procesy jako doprovod (v případě hladu právě „kručení v břiše“, pocit na 

zvracení, nevolnost apod.).  

Soubor instinktů označujeme jako pud, který navíc obsahuje stránku emocí, a je tedy 

pozorovatelný nejen z biologického hlediska ale i z psychologického a je zčásti vědomý 

(Říčan, 2013). Pudy jsou mocné a nevyplatí se je podceňovat. Jejich energie se musí nějak 

vybít a usměrnit. Dospělý člověk by měl být schopen své pudy ovládat a nenechat se jimi řídit 

jako dítě, nebo zvíře (Říčan, 2013). Definujeme několik druhů pudů, jako například pud 

sebezáchovy, mocenský pud, sexuální pud, či pud agrese
26

.  

Po primárních motivech tu máme motivy sekundární. Ty jsou odvozeny od těch 

primárních a úzce s nimi souvisí. Na rozdíl od nich jsou čistě psychologického rázu a nejedná 

se v nich o otázku života nebo smrti: „Primární a sekundární motivy tak tvoří řetězec, kdy 

každý sekundární motiv a jeho energie, je energií příslušných primárních motivů a společně 

tak tvoří reduktivní teorii motivace“ (in Říčan, 2013, str. 73). Tyto sekundární motivy se dají 

označit také za vyšší lidské pohnutky. To, že se tyto potřeby neprojevují tak univerzálně a 

pronikavě, jako potřeby primární, je nedělá o nic méně důležité a naléhavé, než motivy 

primární (Maslow, 2014).  

1.3.1 Maslowova pyramida potřeb 

Maslow na úvod své teorie motivace upozorňuje na to, že motivace působí na člověka 

jako na celek, ne jen na jednu „postiženou část“ – když máte hlad, trpí tím celé tělo, nejen váš 

žaludek (Nakonečný, 1996). Motivace prostupuje celým tělem i psychikou jedince a uděluje 

směr procesům vnímání, myšlení i cítění. Toto je jeden z důvodů, proč je motivace klíčovým 

psychologickým problémem, neboť silně ovlivňují psychickou dynamiku a pohodu a nejen 

lidské chování.  

 Maslow upřednostňoval pojem potřeba před motivem. Jeho teorie uplatňuje princip 

funkční autonomie
27

a rozlišuje tedy potřeby na primární a sekundární. Popisuje je na své 

pyramidě potřeb (viz obrázek níže). Pyramida má hlubší opodstatnění. Na samém základu 

pyramidy leží biologické potřeby, které musí být uspokojeny, protože jinak by člověk nemohl 
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 Pud agrese patří mezi sporné pudy. Někdo jej popírá a někdo jej bere jako přirozenou věc. Na toto téma byl 

proveden velmi známý Milgramův experiment, který mluví spíše ve prospěch zastánců pudu agrese. Říčan, 

2013, str. 184 
27

 Přichází s ní psycholog Gordon Allport, který tvrdí, že sekundární motivy, které vznikají z motivů primárních, 

si žijí vlastním životem a představují novou kvalitu a hodnotu, která se stává autonomní a nezávisí později na 

primárních potřebách. Říčan, 2013, str. 187.  
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žít. Patří sem hlad, žízeň, utlumení bolesti apod. Tyto potřeby budou vždy na prvním místě, a 

pokud nás jedna z těchto potřeb bude sužovat, musíme ji uspokojit dřív než všechny ostatní 

(Říčan, 2013). Druhá potřeba je potřeba bezpečí. Pokud se nacházíme v neznámém prostředí, 

kde se necítíme chráněni, nebo máme strach ze současné situace, budeme dělat vše pro to, 

abychom byli uklidněni a dostali se do prostředí a situace, kde se budeme cítit bezpečně, 

klidně a nebudeme muset mít strach
28

.  

Když jsou uspokojeny první dvě potřeby, dochází na potřebu třetí, a to je potřeba patřit 

někam nebo k někomu a být milován. Jde nám o sociální a pozitivní kontakt, a o to mít pocit, 

že nás někdo potřebuje, že někomu na nás záleží. Čtvrtou metou je potřeba úcty a sebeúcty. 

Chceme být v kolektivu lidí bráni vážně, chceme být respektováni, chceme mít úctu sami 

k sobě, mít jasně dané hranice a hodnoty, od čehož se odvíjí naše orientace ve světě (Říčan, 

2013). Dalším stupněm jsou kognitivní potřeby, tedy touha poznávat, objevovat nové věci a 

rozšiřovat své obzory. Chceme dostávat stále nové podněty a zdokonalovat se (Maslow, 

2014).  

Pokud jsme naplnili veškeré níže vyjmenované potřeby, dostáváme se pomalu na 

úroveň seberealizace, které předbíhá touha po kráse, harmonii a estetice. Potřeba 

sebeaktualizace je podle Maslowa téměř vrcholem a přirovnává tento moment „k vyčištění 

brýlí“ (Maslow, 2014). V tuto chvíli člověk už o nic neusiluje formou nějaké urputnosti, ale 

snaží se „rozkrývat všechny nádherné možnosti, jež život nabízí“. Tito lidé jsou obecně 

šťastnější, radostnější, lépe vnímají realitu a mají k ní uspokojivý vztah. Absolutním vrcholem 

je pak potřeba transcendence, tedy překonání sebe samého. V tuto chvíli by měl člověk cítit 

sounáležitost se všemi lidmi, s celým vesmírem.  

Ve vztahu k mé práci nás může zajímat, jaká úroveň odpovídá touze aktivně se podílet 

v nějaké dobrovolné aktivitě, nebo se podílet na nějaké dobrovolné akci.  

Obrázek 1: Maslowova pyramida potřeb 
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 Tato potřeba je silná například u dětí, které se dostávají do neznámých situací poměrně pravidelně, nebo u 

nemocných lidí, kterým není sdělen jejich stav a neví, jak si s aktuální situací poradit. Říčan, 2013, str. 188.  
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1.3.2 Motivace k dobrovolnictví 

Otázkou tedy je, co člověka motivuje k tomu, aby ve svém volném čase „pracoval 

zadarmo“. Důvodů, proč se člověk rozhodne k takovým aktivitám, může být mnoho. Na 

motivace má vliv mnoho faktorů, jako může být etnicita, věk, vzdělání apod. (Frič, 2010). 

Zároveň je ale ovlivňují i takové věci jako politické uspořádání ve společnosti. Jak například 

uvádí Frič (2010), v dobách socialismu existovaly dvě úrovně dobrovolnictví. Jedna z nich 

byla pseudodobrovolnická, protože pokud člověk nechtěl mít problém, musel se účastnit. 

Druhá větev se naopak vymezovala proti režimu a dávala člověku prostor vyjádřit vlastní 

názor a distancovat se od něčeho, s čím nesouhlasil. Motivací tak tedy může být vyjádření 

vlastního názoru. Dalšími motivacemi může být například poznání nových lidí, vyplnění 

volného času, dozvědět se nové informace, zkušenosti a mnoho dalších (Šormová, 2006). 

Často si také lidi vybírají dobrovolnické organizace, které se nějakým způsobem shodují 

s jejich způsobem života, nebo odpovídají jejich přesvědčení (Šormová, 2006).   

1.4 Dobrovolnictví 

Dobrovolnictví provází lidskou společnost od nepaměti. Střídala se období, kdy bylo 

dobrovolnictví oceňováno, a kdy naopak bylo potlačováno. Momentálně je dobrovolnictví na 

vzestupu a mnoho politiků i aktivistů do něj vkládá velké naděje a bere je jako nutnou složku 

demokratického státu (Frič, 2010). Jako téměř vždy ani zde se nesetkáme s jednotnou teorií, 

která by vyjadřovala pojem dobrovolnictví. Obvykle se za dobrovolnickou činnost považuje 

taková, která je vykonávána ze svobodné vůle a bez nároku na odměnu za účelem pomoci 
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jiným lidem (Frič, 2012). Někdy je za dobrovolnictví považována aktivita, která je vykonaná 

skrz nějakou dobrovolnickou organizaci. S tím spoustu odborníků nesouhlasí, protože tvrdí, 

že dobrovolnická činnost nemusí být nutně zaštítěna nějakou organizací (nezisková, občanská 

apod.). Uveďme si alespoň dva příklady definice dobrovolnictví:  

- Manuál Mezinárodní organizace práce OSN (ILO) přichází s následující definicí 

dobrovolnické práce: „Neplacená, nepovinná práce, což je čas, který jednotlivci bez 

nároku na plat věnují aktivitám vykonávaným pro lidi mimo jejich vlastní domácnost 

a to buď prostřednictvím organizace anebo přímo.“ (ILO 2011:13 in Frič, 2013). 

- Studie Evropské komise zabývající se dobrovolnictvím v členských státech EU 

vychází z předpokladu, že dobrovolnictví je jakákoliv formální či neformální aktivita, 

která je záležitostí individuálního výběru, a je vykonávána bez myšlenky na odměnu 

ve prospěch jiných. (GHK 2010:49 in Frič, 2013).  

Mezi hlavní znaky dobrovolné činnosti tedy platí, že je neplacená, vědomá a svobodně 

zvolená v jakémkoliv aspektu společenského života. Dobrovolníci sice nejsou ohodnoceni 

finančně, ale to neznamená, že vykonávají práci bez odměny. Nejčastějším a nejlepším 

způsobem může být pouhé poděkování za odvedenou práci. Ochman a Jordan přicházejí 

s několika možnostmi, jak motivovat dobrovolníky: uspořádat slavnost dne dobrovolníků, 

oslavovat narozeniny a svátky jednotlivců, pořádat neformální setkání, pomáhat 

dobrovolníkům rozvíjet se na osobní a profesní rovině apod. (Šormová, 2006).  

1.4.1 Dělení dobrovolnictví 

 Základní dělení dobrovolnictví dělíme na formální a neformální dobrovolnou činnost. 

Mezi formální dobrovolnictví je brána činnost, která spadá pod nějakou organizaci, je 

trvalejšího rázu a řízená (Frič, 2012). U neformální dobrovolné činnosti je velmi tenká 

hranice, kdy se jedná o dobrovolnictví, a kdy je to o výpomoci příbuzným. Skotský národní 

výzkum dobrovolnictví obecně definuje neformální dobrovolnictví jako „neplacenou pomoc 

již poskytuje jednotlivec lidem, kteří nejsou příbuzní“ (in Frič, 2012, str. 10). Přístupy jsou 

různé stejně jako definice a právě hranice mezi pomoci příbuzným nebo známým a mezi 

neformálním dobrovolnictvím jsou velmi tenké. Wilson přidává těchto dvou kategorií ještě 

kategorii jednu, a tou je občanská participace (podepsat petici, účastnit se demonstrací atp.), 

protože ta ani jedna nespadá do podoby dobrovolnictví formálního nebo neformálního, ale 

přesto splňuje náležitosti dobrovolnictví (Frič, 2012).  
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Kromě dělení podle Friče existují i další možnosti. Dobrovolné činnosti můžeme dělit 

podle několika kritérií např. z hlediska časového; podle oblasti společenského života, ve které 

se děje; podle role, jakou hraje v organizaci; a podle toho, jakým způsobem vzniká atd. 

(Šormová, 2006). Obecně jsou dobrovolné činnosti děleny na dobrovolnou občanskou 

výpomoc, dobrovolnictví vzájemně prospěšné, dobrovolnictví veřejně prospěšné a 

dobrovolnou službu (tamtéž). Mezi občanskou výpomoc je bráno právě neformální 

dobrovolnictví, kdy se jedná o výpomoc rodině, příbuzným či přátelům. Často si lidé ani 

v tuto chvíli neuvědomují, že jejich aktivita by mohla být brána jako dobrovolná činnost, 

protože to považují za samozřejmost. Patří sem i například výměna nějakého zboží, nebo věcí, 

kdy si dva lidé navzájem pomůžou a zároveň se obohatí. Jako dobrovolnictví vzájemně 

prospěšné bereme činnost v rámci nějaké komunity, kdy si členové navzájem pomáhají. Může 

jít o různé spolky, farnosti, kluby nebo i obce
29

. Dalším typem je veřejně prospěšné 

dobrovolnictví, na němž je postavena práce v mnoha neziskových organizacích, kde má 

dobrovolník jasně vymezenou činnost, kterou má splnit. V tuto chvíli už je důležité, aby se na 

dobrovolníka dalo spolehnout a zadaný úkol splnil. Posledním typem podle Šormové (2006) 

je dobrovolná služba, která je charakteristická především svou dlouhodobostí. Jinak je 

v mnoha znacích podobná veřejně prospěšnému dobrovolnictví, ale v tomto případě bývá 

často dobrovolník vysílán organizací na delší pobyt. S tím se pojí i členění dobrovolné 

činnosti podle časového úseku. Může se jednat o jednorázovou akci, dlouhodobou 

dobrovolnou činnost nebo dobrovolnou službu.  

 Krom časové osy se u dobrovolnictví vymezuje oblast, pod kterou dobrovolnická 

činnost spadá. Většinou se tyto činnosti dělí podle oblasti společenského života (Šormová, 

2006). První je zdravotní a sociální oblast, která je pro oblast dobrovolnictví stěžejní. 

Dobrovolníci, obzvlášť v této oblasti, musí být pečliví, spolehliví a profesionální. Patří sem 

například dobrovolné práce v hospicích, kam dobrovolníci chodí za účelem trávení času 

s nemocnými. Jedná se o pravidelné služby, většinou se stejnými pacienty. V této oblasti jde o 

blaho pacienta v posledních chvílích jeho života. Dobrovolnická aktivita je častá také 

v nemocnicích, například u onkologicky nemocných dětí. I zde se jedná o pravidelné služby. 

V rámci pečovatelské péče jezdí dobrovolníci přímo do domů klientů, kde jim pomáhají nejen 

po psychické stránce tím, že s nimi tráví čas a povídají si, ale také zajdou na nákup, pomohou 

                                                           
29

 Přestože by charakteristika odpovídala i dobrovolným hasičům, do této skupiny nepatří. Jejich cílem je 

zachraňovat lidi, ne jen v rámci nějaké organizace, takže spadají do veřejně prospěšné kategorie (Šormová, 2006, 

str. 8).  
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jim s úklidem a podobně. Mezi klienty/pacienty vzniká často pevný vztah, který mnoha 

nemocným starším lidem nahrazuje vztahy rodinné.  

Další oblastí jsou humanitární organizace, které patří mezi nejpopulárnější. 

Humanitární organizace se specializují většinou na konkrétní oblast, která je sužována ať už 

politickými konflikty, nebo přírodními katastrofami, či epidemiemi. Organizace většinou 

kombinují práce profesionálů a dobrovolníků, protože se z velké části jedná o veliké akce, kde 

je zapotřebí mnoho lidí. Mezi jednu z nejznámějších a mezinárodních organizací patří 

například Lékaři bez hranic, kteří jsou, jako většina neziskových organizací, z velké části 

saturováni soukromými dárci, kteří tak udržují organizaci v chodu a dává jim tak možnost být 

vlastním pánem. Takové organizace většinou reagují na aktuální stav a krize ve světě. 

Například v době uprchlické krize, kdy vznikaly uprchlické tábory, se najímali dobrovolníci 

na práci v táborech, protože množství lidí bylo takové, že zaměstnanci sociálních služeb a 

policisté by neměli šanci tak velkou masu lidí zpacifikovat.  

Další je oblast životního prostředí, která obzvlášť v posledních letech zaznamenává 

nárůst. Ekologické myšlení je trendem posledních několika dekád a i v České republice začíná 

být ekologické myšlení znát. V souvislosti s ekologickým hnutím je jednou 

z nejpopulárnějších organizací hnutí Greenpeace, které bylo založeno v roce 1971 v Kanadě a 

od té doby rozšířilo působnost do více než čtyřiceti zemí světa (dostupné z: 

http://www.greenpeace.org/czech/cz/O-nas/O-nas---hlavni-stranka). Podle dat Českého 

statistického úřadu z roku 2012 klesla produkce komunálního odpadu o 3,7 %, což činilo na 

každého občana ČR o 308 kilogramů odpadu míň. Z hlediska Evropy jsou na tom nejlépe 

západní státy, kde recyklace a kompostování vede nad skládkami. Investice na ochranu 

životního prostředí podle ČSÚ stále stoupají a lidé začínají dávat přednost alternativním 

způsobům života, které jsou v souladu s přírodou. Například počet vegetariánů a veganů stále 

stoupá a podle německého svazu vegetariánu Vegetarierbund jich každý den přibývá okolo 

dvou tisíc. Podle údajů organizace PETA, což je největší nezisková organizace bojující za 

práva zvířat, se v současné době počet vegetariánů odhaduje na jednu miliardu. Vegetariáni a 

vegani by se dali označit také za ekologicky smýšlející, protože jejich častým motivem ke 

změně životního stylu není jen etická stránka věci, tedy zabíjení zvířat, ale také z důvodu 

klimatických změn, na které má právě produkce chovného dobytka a potravy pro ně silný vliv 

(dostupné z www.vegan.cz). Dalším ekologickým problémem současné doby je například 

kácení pralesů za účelem sázení palmy olejné. Tímto krokem se narušuje přirozené prostředí 

ohrožených druhů zvířat a dochází k jejich vymírání. Organizace, které se zabývají kácením 

http://www.greenpeace.org/czech/cz/O-nas/O-nas---hlavni-stranka
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deštných pralesů, existují i v České republice a vysílají dobrovolníky přes půlku světa, kde se 

snaží šířit osvětu a vykupují pozemky přiléhající k národním parkům, aby se zde nemohlo 

těžit a kácet. Takovou organizací je například Green Life (dostupné z www.nepz.cz). Jak 

vidíme z výše uvedených informací, ekologické organizace mají své místo a jejich popularita 

stoupá.  

Poslední větší kategorie jsou například sport a kultura, kde se členové scházejí 

v různých spolcích. Dobrovolníci se tak starají o prostředí svého spolku, nebo udržují 

v dobrém stavu majetek organizace a zaměřují se na práce s dětmi a mládeží. Pořádají velké 

sportovní nebo kulturní akce, kde děti mají šanci dozvědět se nové informace, nebo zlepšit 

své schopnosti (Šormová, 2006).  

1.4.2 Dobrovolník a jeho motivace 

Dobrovolník je tedy člověk, který ve svém volném čase je ochoten pomáhat a 

poskytuje svůj čas a energii bez nároku na finanční ohodnocení (Šormová, 2006). Tuto funkci 

tedy může zastávat každý, kdo je ochoten volný čas obětovat a je způsobilý k tomu, aby splnil 

zadané úkoly. To, co bude jeho práce obnášet, je v rukou dané organizace. Nemůžeme říct, že 

existuje nějaký perfektní model dobrovolníka. Určitě existují vlastnosti, které se na tuto práci 

hodí, jako například časová flexibilita, vnímavost, trpělivost, tolerance atd. I to se ale liší 

podle náplně práce. I s tím by měla organizace počítat a práci podle toho přidělovat. 

Pravděpodobně silný a statný člověk zastane fyzicky náročnější práci lépe, nebo minimálně 

s menšími obtížemi, než fyzicky slabší jedinec. S tím by měla organizace počítat a podle toho 

také pracovat.  I v dobrovolnictví se ovšem setkáváme s náročnějšími pracemi, na které je 

třeba nějaké vzdělání nebo orientace, a proto i zde se musí dobrovolníci účastnit výběrového 

řízení (Šormová, 2006). Tento postup ovšem není tak obvyklý, protože organizace je většinou 

ráda, že vůbec nějakého ochotného člověka našla.  

Co tedy motivuje člověka k tomu, aby svůj volný čas vyplnil prací, za kterou 

nedostane zaplaceno? Motivací určitě může být to, že člověk pozná nové lidi, nové prostředí, 

získá nové zkušenosti a kontakty. Je logické, že většinou si člověk také vybírá organizaci 

podle svého vlastního smýšlení, takže má možnost narazit na lidi, kteří mají stejné hodnoty a 

ideály, pokud se mu takového porozumění nedostává v běžném životě. Motivací může být i 

získání prestiže a uznání ve svém okolí (Šormová, 2006). Setkáváme se i s tím, že se 

dobrovolnictví věnují starší lidé, kteří už jsou třeba v důchodu, žijí sami a nechtějí ztratit 

sociální kontakt.  
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To, co ve skutečnosti lidi motivuje k tomu, aby se na této práci podíleli, prozkoumáme 

více v analytické části.  

1.4.3 Neziskový sektor a nezisková organizace 

V neposlední řadě bych měla vysvětlit, co znamenají pojmy neziskový sektor a 

nezisková organizace, které jsou úzce spojeny právě s dobrovolnickými organizacemi, které 

jsou často jejich nedílnou součástí. Mezinárodně uznávanou definici nestátního neziskového 

sektoru přináší profesoři Salamon a Anheier (1997) ve své knize Defining the Nonprofit 

Sector. Nevládní neziskové organizace se dle nich vyznačují pěti základními vlastnostmi, 

které by takové organizace měly splňovat. Mají být: : institucionalizované, soukromé, 

neziskové, samosprávné a nezávislé, dobrovolné (Salamon a Anheier, 1997). Škarabelová ve 

své publikaci definuje neziskový sektor jako soubor institucí, které existují vně státních 

struktur, avšak slouží v zásadě veřejným zájmům, na rozdíl od zájmů nestátních (Škarabelová, 

2002). Neziskové organizace se dále člení na různé typy. V každé zemi je to jinak a v České 

republice je dělíme podle právních norem, globálního charakteru a podle předmětu jejich 

činnosti.  

 

Neziskové organizace podle právních norem, jsou instituce, které nebyly založeny za 

účelem podnikání. V legislativě se o tomto dočteme v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů (dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586). Patří sem například nadace 

a nadační fondy, státní fondy, politické strany a politická hnutí, veřejné vysoké školy, obce, 

odborová a občanská sdružení a další (Škarabelová, 2002). Dále členíme podle globálního 

charakteru poslání na organizace veřejně prospěšné a organizace vzájemně prospěšné 

(Rektořík, 2001). Organizace veřejně prospěšné fungují na principu uspokojování potřeb celé 

společnosti. Patří sem zdravotnictví, vzdělávání nebo třeba charita. Oproti tomu vzájemně 

prospěšné organizace se zaměřují na konkrétní skupinu lidí, které většinou pojí stejný zájem 

(Rektořík, 2001). Členové tak uspokojují své potřeby a společnost jen dbá, aby jejich pravidla 

a požadavky neohrožovaly, nebo nebyly nekonformní pro většinovou společnost. Posledním 

způsobem, jak můžeme dělit, je podle předmětu činnosti, takže na kulturní, sportovní, 

rekreační, zdravotnické a sociální služby, příroda a životní prostředí atp. (Škarabelová, 2002).  

 

   

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V praktické části se chci zaměřit na výzkum jako takový, výzkumné otázky, způsoby 

sběru dat a data, která jsem získala během rozhovoru se svými dobrovolníky. Nejprve ale 

vysvětlím pojmy jako kvalitativní výzkum, případová studie, polostrukturovaný rozhovor a 

jiné pojmy, které budu používat ve své práci.  

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jak se liší motivace mužů a žen, a co je hlavním 

důvodem pro aktivní dobrovolnictví. Dalším aspektem je, zda aktivní účast splnila jejich 

očekávání, zda plánují se aktivně zapojit ještě někdy či zda ve své dobrovolnické činnosti 

pokračují a jaké byly plusy a minusy dobrovolnické akce.  

Po zralé úvaze jsem se rozhodla použít pro svou metodologickou část kvalitativního 

výzkumu. Rozhodla jsem se tak, protože kvalitativní metoda mi umožňuje hlubší poznání a 

vžití se do skupiny, se kterou bude výzkum probíhat. Na rozdíl od kvantitativního výzkumu 

mám možnost zaměřit se na jednotlivce a vyzvědět od něj konkrétní informace a všímat si i 

věcí, které jsou patrné jen při blízkém a vzájemném kontaktu (mimika, gesta, pauzy, slovní 

zásoba apod.). Tímto způsobem mohu získat více podstatných informací o myšlení či 

přesvědčení mých komunikativních partnerů při výzkumu.  

Zvolila jsem konkrétně metodu případové studie, kdy se sice zaměřím na menší okruh 

lidí, kteří mi však poskytnou velké množství dat (Hendl, 2005). Podle Stake (1995) 

rozlišujeme několik typů případových studií. Má práce bude nejvíce odpovídat intrinsitní 

případové studii, kdy se snažíme poznat skupinu, nebo klidně i jednotlivce, a přijít na aspekty, 

které mají společné nebo které je nějakým způsobem definují či spojují (Hendl, 2005).  

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník 

vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různý typy textů, informuje o názorech 

účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“ (Creswell, 1998 in 

Hendl, 2005, str. 50). Při kvalitativním výzkumu probíhají všechny operace současně, což 

znamená, že již v průběhu sběru dat můžeme analyzovat, srovnávat a uvažovat nad tím, co je 

třeba ještě doladit (např. vzorek informátorů). Podle Dismana (2002) využíváme v 

kvalitativním výzkumu procesu induktivní logiky. Při tomto procesu postupujeme od 

jednotlivého k obecnému, což znamená, že se z jednotlivých odpovědí snažíme na základě 

podobnosti vyvodit obecné teorie, které později buď vyvrátíme, nebo potvrdíme. Vzhledem 
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k tomu, že počet informátorů je v kvalitativním výzkumu omezený, máme tak možnost 

proniknout více do hloubky problému a získat více detailnějších informací. Proto jsem se 

rozhodla využít metody dotazování pomocí polostrukturovaných rozhovorů, kde si stanovím 

otázky, na které se budu snažit získat odpověď, zároveň ale budu mít dost volnosti k tomu, 

abych interview přizpůsobila danému člověku, okamžiku a prostředí (Hendl, 2005).    

 Mým cílem je, aby výzkum byl důvěryhodný, přenositelný, hodnověrný a potvrditelný 

(Hendl, 2005). Důvěryhodnosti a zároveň i hodnověrnosti se pokusím docílit tak, že předmět 

zkoumání bude jasně definován a schválen. Práci jsem se také snažila probrat s několika 

nezúčastněnými osobami, především rodinou a přáteli a zároveň jsem seznámila účastníky 

výzkumu se všemi aspekty mé práce. To jestli se dá výzkum použít v budoucnu při zkoumání 

podobných témat momentálně nevím, ale budu ráda, když má práce bude i v budoucnosti 

někomu prospěšná. Potvrditelnost jde ruku v ruce s tím, zda je výzkum objektivní a to 

zhodnotí až na konci vedoucí mé práce. 

2.1 Navrhovaná technika sběru dat 

V rámci kvalitativního výzkumu jsem se rozhodla postupovat podle rozhovoru s 

pomocí návodu, protože poskytuje oběma stranám větší volnost. Přestože nedokážu 

vyzpovídat velký počet lidí, má polostrukturovaný rozhovor jiná pozitiva. Mezi největší 

výhody patří možnost rozhovor korigovat již v průběhu a reagovat na aktuální odpovědi 

komunikativního partnera. Aby rozhovor proběhl co nejlépe a získala jsem validní informace, 

připravila jsem si dopředu okruh témat, kterých se chci dotknout jako například: kdo (co) je 

přivedl k dobrovolnictví, představa mužů a žen o dobrovolnictví, reflexe jejich zážitků s 

dobrovolnictvím, zda představy o této činnosti naplnily jejich očekávání, zda se hodlají opět 

účastnit nějaké dobrovolné akce, či zda je tato zkušenost nějakým způsobem ovlivnila a 

pokud ano, tak jak, jakým způsobem vnímají svou práci a jak je v návaznosti na to vnímá 

jejich okolí apod. Otázky na téma motivace pro mě byly klíčové, takže jsem v této pasáži 

ponechala i větší volnost informátorům, přestože jsme měla k dispozici koncept a základní 

okruhy a témata, kterých jsem se chtěla dotknout. Tato osnova ale byla spíše důležitá pro mě, 

abych na žádné z témat nezapomněla. Přestože pořadí otázek záleží na mně, snažila jsem se, 

aby dávalo smysl a postupovala jsem od jednodušších otázek k otázkám více rozvinutým a 

snažila jsem se, aby otázky na sebe navazovaly. Jak se rozhovor rozvíjel, čím dál více jsem se 

soustředila na to, abych se nenechala unést, nevznášela sem do rozhovoru své osobní 
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domněnky a myšlenky a nechala informátory odpovědět na mnou zadané otázky (Hendl, 

2005).  

Mé osobní zaujetí byla pro mě asi nejnáročnější část. Přestože jsem se snažila 

nepokládat zaujaté otázky a směrovat je jedním směrem, občas jsem sama zacítila, že začínám 

tlačit a musela jsem rozhovor na chvíli přerušit a sama ustoupit. Další pernou částí bylo také 

rozhovor usměrnit, pokud se informátoři vydali už úplně jiným směrem. Včasné také musely 

být mé reakce, pokud například informátor odmítl odpovědět na mnou zadanou otázku nebo 

když se začal cítit nekomfortně a chtěl rozhovor předčasně ukončit. Má role tedy byla veliká, 

protože jsem korigovala směr rozhovorů, přestože jsem se snažila zasahovat minimálně a ve 

výsledku jsem určitě, aspoň částečně, rozhovor ovlivnila, s čímž ale asi každý musí počítat. 

 Abych rozhovor zachytila, co nejlépe, rozhodla jsem se jej nahrávat na diktafon. Na 

začátku jsem se pochopitelně všech zúčastněných zeptala, zda jim tato skutečnost nevadí a 

všichni uvolili k použití diktafonu, v případě že zaručím jejich anonymitu, což jsem jim 

přislíbila už na začátku. Důvod, proč jsem využila diktafonu je, že jsem se během rozhovoru 

mohla plně soustředit na rozhovor a všímat si věcí mimo, jako gest, mimiky a podobně, které 

diktafon nezachytí. Nedílnou součástí bylo poznámkovaní do bloku, kam jsem si zapisovala 

nějaké zajímavé momenty, gesta apod. I s tímto faktem byli všichni účastníci obeznámeni a 

nikomu z nich to nevadilo. Poznámkování mi navíc umožnilo lepší orientování v textu po 

rozhovoru.  

Z důvodu časové a finanční náročnosti, jsem byla nucena vést rozhovor ve skupinách. 

Přestože to pro mou práci nebylo ideální, protože rozhovory jsem vedla ve skupinách mužů a 

žen dohromady, věřím, že poznatky jsou stále validní.  

 Důležitou součástí rozhovorů je i prostředí. Zachytila jsem, kde se rozhovor odehrával, 

v jakou denní dobu, kdo byl přítomen, jak dlouho trval a v jakém duchu se nesl, protože i tyto 

skutečnosti hrají roli a jsou důležitým aspektem. Více se o nich budu zmiňovat v průběhu 

rozhovoru a analýze rozhovoru. 

2.2 Výzkumné otázky 

Během rozhovorů se budu snažit přijít na odpovědi níže uvedených otázek: 

 Jak muži a ženy vnímají svou aktivní účast? 
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 Co bylo prvotním impulsem, který je přivedl do kontaktu s dobrovolnickou 

organizací? 

 Jak se liší reakce na aktivní účast z pohledu mužů a žen? 

 Přijímají muži v dobrovolnické sféře femininí role? 

 Jak se liší postavení mužů a žen v dobrovolnické sféře? 

Otázky v rozhovorech se budu teda snažit formulovat tak, abych na výše uvedené otázky 

dostala odpovědi.  

2.3 Výběr a popis vzorku 

 

Vzhledem k tomu, že jsem si zvolila kvalitativní výzkumnou strategii a má otázka je 

zaměřená na konkrétní skupinu, tedy muže a ženy, kteří se aktivně zúčastnili nebo stále 

účastní dobrovolnických aktivit, své respondenty jsem vybrala účelově (Hendl, 2005). 

 Rozhodla jsem se vyzpovídat čtyři muže a čtyři ženy. Jedná se o studenty, ale i 

pracující osoby s trvalým bydlištěm v Praze nebo v Brně. Jejich věk se pohyboval mezi 19 – 

38 lety. Spíše než na vysoce postavené osoby v dobrovolnických nebo neziskových organizací 

jsem se zaměřila na dobrovolníky, kteří se k této aktivitě dostali náhodou. Chtěla jsem si 

poslechnout různé příběhy toho, jak se člověk dostane do dobrovolnického prostředí. 

Zaměřila jsem se na dobrovolníky z Prahy a Brna, protože se podle Českého statistického 

úřadu jedná o dvě veliká města s největším počtem registrovaných neziskových organizací, 

z čehož vyplývá, že se zároveň v těchto městech vyskytuje i vysoký počet dobrovolníků. 

Využila jsem svého přímého napojení na organizaci Green Life, se kterou jsem se sama 

účastnila dobrovolnického programu, takže to pro mě byla záruka validity a kvality. 

Vyzpovídala jsem osoby, které se účastnili programu přímo se mnou, takže pro mě bylo 

zajímavé pozorovat to, co tato zkušenost znamenala pro ně, a jak ji reflektovali, protože jsem 

ji mohla přímo porovnávat s mou osobní zkušeností. Abych se nezaměřila jen na jednu 

organizaci, která mi přesto posloužila jako základ, využila jsem metody sněhové koule 

(Jeřábek, 1993) a získala jsem od svých respondentů kontakty na další dobrovolníky z jiných 

organizací. Své kamarády jsem k rozhovorům přemlouvat nemusela, ale ostatním účastníkům 

jsem rozeslala e-maily s informacemi, kde jsem na ně sehnala kontakt, čím se má práce 

zabývá, a zda by byli ochotni se účastnit na tomto výzkumu, kdy jsem jim samozřejmě 

garantovala anonymitu, a všechny odpovědi byly kladné. Přestože uvádím organizaci Green 
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Life, další jména organizací záměrně neuvádím a ani při podrobné analýze rozhovorů nebudu 

uvádět, který informátor pochází z výše zmíněné organizace.  

2.4 Hodnocení kvality výzkumu 

Kvalitativního výzkumu se obecně zúčastňuje menší počet respondentů. Existují 

nebezpečí, která jsou hrozbou pro validitu výzkumu. Jsou to reaktivita a dvě formy zkreslení: 

ze strany výzkumníka, nebo ze strany účastníka (Hendl, 2005). Reaktivitou je myšleno 

ovlivnění vůbec celého procesu vzájemným reagováním výzkumníka na informátora a 

obráceně. Výzkumník může nevědomky dát najevo svůj názor, nebo se může stát, že si 

výzkumník a účastník rozhovoru nemusí být navzájem sympatičtí. Faktory, které mohou 

ovlivnit průběh rozhovorů, jsou často neovlivnitelná, jako je pohlaví badatele, věk, etnicita 

apod. Může se stát, že účastník by na určitou otázku odpověděl pouze muži a ne ženě. 

Reaktivita jde tedy ruku v ruce se zkreslením. Výzkumníkem jsem v tomto případě byla já a 

celý proces výzkumu jsem se snažila reflektovat tak, abych předešla zkreslení. Jsem si 

vědoma, že jsem ovlivněna vlastní zkušeností, ale snažila jsem se tuto skutečnost co nejvíce 

eliminovat a přistupovat k formulaci otázek neutrálně, a stejně tak i reagovat na odpovědi 

informátorů, i když jsem s nimi občas nesouhlasila. Zkreslení ze strany informátora jsem se 

snažila předejít, jak nejvíce to šlo. Nastolila jsem příjemnou atmosféru, vyšla jsem 

informátorům vstříc s místem a časem rozhovoru, a snažila jsem se oprostit od mých názorů a 

zároveň nevyvíjet nepříjemný tlak, když nechtěl informátor přímo odpovědět.  

2.5 Etické otázky společenskovědního výzkumu 

Po celou dobu výzkumu jsem se snažila postupovat podle etických zásad výzkumu. 

Všichni účastníci byli na začátku obeznámeni se všemi fakty, které s výzkumem souvisí. 

Vzhledem k tomu, že se z velké části jednalo o mé přátele, o všem jsem je informovala 

osobně a celý rozhovor se vedl ve velmi příjemném duchu, protože k sobě navzájem chováme 

důvěru. Přesto jsem jim poskytla veškeré informace, jako účel mé práce, nebo jak se bude 

dále zacházet s jejich odpověďmi. Jak jsem již několikrát uvedla, výzkum probíhal anonymně, 

aby získaná data nemohla být zneužita proti informátorům. Pouze v případě, že bude nutné 

jednotlivé respondenty odlišit, použiji jejich věk a změněná křestní jména. Veškeré informace 

uvedeny výše jim byly vypsány v informovaném souhlasu, který jsem respondentům 

předložila ještě před začátkem rozhovoru. Se všemi získanými daty budu nakládat výhradně já 

a to podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zároveň jsem informátorům 

slíbila, že nezveřejním přesnou transkripci rozhovorů, která zůstane jen v mých rukách.  
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2.6 Průběh rozhovorů 

Nyní bych ráda popsala, jak jednotlivé rozhovory probíhaly, protože to považuji za 

důležitou součást mé analýzy. Jak jsem již výše zmínila, vyzpovídala jsem osm lidí – čtyři 

muže a čtyři ženy. Původní plán byl vyzpovídat deset dobrovolníků, ale bohužel mě dva 

z nich na poslední chvíli odmítli. Z důvodu časové náročnosti jsem bohužel musela některé 

rozhovory vést ve dvojici a jednou dokonce ve trojici. Vím, že to pro můj výzkum není 

ideální, ale bylo celkem těžké domluvit se na datu, který by nám všem vyhovoval, obzvlášť 

když někteří z dotazovaných nežijí v Praze, a já jsem za nimi musela podniknout cestu do 

Brna. Snažila jsem se, aby tento fakt se stal co nejmenším handicapem a pokoušela jsem 

rozhovory oddělovat. V krizových situacích jsem si zaznamenala na diktafonu konkrétní čas, 

ke kterému jsem se při pozdějším přezkoumávání materiálu vrátila a výpověď dotazovaného 

jsem si zaznamenala.  

 Na první rozhovor jsem se vydala do Brna, kde jsem měla sraz se svými kamarády a 

jedním dobrovolníkem, kterého jsem neznala. Na prvním rozhovoru jsem tedy najednou 

vyzpovídala tři lidi (dva muži a jedna žena), což bylo velmi náročné a poučila jsem se z toho 

pro příště. Jednalo se o jednoho vystudovaného vysokoškoláka (25 let) a dva již starší a 

pracující dobrovolníky (32, 39 let). Vyšla jsem všem vstříc a sešli jsme se doma u jednoho 

z nich, kde byla příjemná a uvolněná atmosféra. Po souhlasu se zapnutím diktafonu jsem 

začala svůj rozhovor první otázkou, a pak už to probíhalo velmi snadno. Informátoři se mezi 

sebou doplňovali, často se i navzájem sami sebe ptali na různé otázky, čímž dostal rozhovor 

úplně jiný rozměr. Mou prací bylo v tuto chvíli rozhovor moderovat a informátory usměrnit, 

když bylo třeba, nebo je zavést zpátky na téma rozhovoru, pokud se dostali do jiných vod. 

Zpětně po absolvování dalších rozhovorů vidím, že tento rozhovor byl nejnáročnější, protože 

se jej účastnilo moc lidí a já sama jsem se v něm občas ztrácela. Přesto, že práce na 

zpracování tohoto prvního rozhovoru byla těžká a strávila jsem nad ním mnoho času, získala 

jsem mnoho informací. Bylo i velmi zajímavé pozorovat „rozhovor uvnitř rozhovoru“, kdy se 

sami informátoři ptali jeden druhého na různé otázky. Tuto část považuji za velmi cennou. 

Rozhovor probíhal téměř tři hodiny. Během něj jsme shlédli i několik fotografií, videí a 

poslechli si různé zážitky. Za materiál tedy považuji i shlédnuté videa, ke kterým jsem si psala 

poznámky, a které mi informátoři poskytli. Obecně si myslím, že první rozhovor byl velmi 

nabitý informacemi a proběhl nad očekávání dobře. 
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 Při druhém rozhovoru jsem se již poučila, a stanovila jsem si maximální počet 

informátorů, na jeden rozhovor, na dva. Tento rozhovor probíhal v jedné pražské kavárně 

(Kavárna co hledá jméno), kde jsem strávila příjemné odpoledne s párem dvou pražských 

vysokoškolských studentů ve věku 19 a 23 let. Z páru jsem se znala pouze se slečnou, a 

s jejím přítelem jsem se seznámila až na místě. Z jeho strany jsem na začátku cítila trochu 

nedůvěru, a tak jsem na začátek řekla něco o své práci, o svých dobrovolnických zážitcích a 

k samému rozhovoru jsme se dostali až asi po půl hodině. Po zapnutí diktafonu a položení 

první otázky jsme náš rozhovor odstartovali a nesl se ve velmi příjemném duchu po celou 

dobu. Dámská část z páru má s dobrovolnictvím víc zkušeností a i s více organizacemi 

různého typu: humanitární, ekologické i komunitní. Její příspěvky tak byly o to zajímavější. 

Rozhovor probíhal asi hodinu a půl. Na závěr mě oba poprosili, abych jim hotovou práci 

poslala, což mě velmi potěšilo.  

 Třetí rozhovor probíhal opět v Brně v restauraci La Strada. Sešla jsem se s jedním 

mužem a ženou, na které jsem dostala kontakt od mých přátel. Vzhledem k tomu, že jsme se 

navzájem neznali, navrhla jsem, abychom si nejdřív trošku popovídali, než se vrhneme přímo 

na rozhovor. Jednalo se o dva pracující studenty (muže a ženu) ve věku 24 let. Přestože z toho 

rozhovoru jsem měla veliké obavy a bála jsem se, že to, že se neznáme, bude mít veliký vliv 

na průběh rozhovoru, tak byl opak pravdou. Každý z nich měl jinou zkušenost s jinou 

organizací a bylo velmi zajímavé je poslouchat. Oba jsou navíc stále aktivní a mužská část 

dokonce plánuje založit organizaci vlastní. 

Nakonec poslední rozhovor probíhal v Praze u mě doma. Vyzpovídala jsem svou velmi 

dobrou kamarádku, která studuje a pracuje v Praze a je ve stejném věku, tedy je jí 23. 

Angažuje se v mnoha organizacích a spravuje i několik internetových stránek. Její přehled 

v této oblasti je opravdu veliký, a i díky tomu, že studuje ekonomiku a řízení v neziskovém 

sektoru. Rozhovor trval asi tři hodiny, kde jsem nasbírala velké množství informací od 

člověka, který má velký přehled o neziskovém sektoru. Tento rozhovor považuji za velmi 

obohacující pro mě, protože jsem se dozvěděla spoustu informací.  

2.7 Analýza rozhovorů 

Hned po prvním rozhovoru, jsem zamítla možnost doslovné transkripce, protože by to 

bylo velmi časově náročné, a protože se rozhovory nesly ve velmi přátelském duchu, mnoho 

informací nebylo validních pro výzkum. Proto jsem se rozhodla pro shrnující protokol, který 
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jsem zkombinovala se svými poznámkami z průběhu rozhovorů. Shrnující protokol se 

používá právě v případech, kdy je předpokládáno, že rozhovor obsahuje velké množství 

informací, kdy ne všechny jsou podstatné, nebo se některé informace často opakují. Při 

použití této techniky tedy nedostáváme celý text, ale více zobecňujeme získané informace 

(Hendl, 2005). Tím snižujeme množství informací. „K selekci textu můžeme přistupovat 

několika způsoby. Informace, které se opakují, můžeme vypustit a zaznamenat je v textu jen 

jednou. V celém textu se snažíme o zobecnění, tedy některé výpovědi méně obecné zahrnout 

pod výpovědi více obecné“ (in Hendl, 2005, str. 210). Dalším způsobem je například 

konstrukce, kdy z několika výpovědí vykonstruujeme jednu, která obsahuje všechny náležité 

informace
30

.  

 Data se v každém případě musí redukovat, abychom byli schopni dobrat se výsledku. 

K tomu dojdeme pomocí kategoriálních systémů. Ty nám pomáhají roztřídit si text do 

jednotlivých skupin a podskupin, díky čemuž si uspořádáme nahromaděný materiál a lépe se 

v něm orientujeme. Použila jsem tedy metodu otevřeného kódování a začala jsem hledat 

podobnosti v každém rozhovoru (Hendl, 2005). Přestože rozhovory probíhaly ve více lidech, 

snažila jsem se vést výpovědi každého respondenta odděleně, abych mohla lépe analyzovat. 

Snažila jsem se orientovat podle výše uvedených otázek, a podle toho jsem také třídila 

jednotlivé odpovědi. Takže už při opětovném poslechu rozhovorů jsem si zvýrazňovala 

konkrétní pasáže, kde se informátoři dotkli citlivého tématu. Vytvořila jsem si tedy několik 

okruhů, které jsem postupně zobecňovala a konstruovala a doplňovala jsem je o poznámky, 

které jsem si sama vytvářela během rozhovorů.  

 Z toho vyplynulo několik okruhů, které se pravidelně opakovaly, a na kterých se i 

informátoři shodovali nehledě na to, že rozhovory probíhaly odděleně. Shodli se například na 

tom, že se setkávají s větším množství žen dobrovolnic, ale organizace jako taková má často 

ve vedení muže. Muži byli často přivedeni k dobrovolnictví skrze někoho, kdežto ženy jsou 

samy aktivní ve vyhledávání různých dobrovolnických akcí a jsou ochotny se více přizpůsobit 

a obětovat dobrovolnictví více volného času. Muži dále mají tendenci více své působení 

v dobrovolnictví „vysvětlovat“, a je s tím často spojen i jejich osobní profit (CV, příspěvky od 

škol na takový druh cestování, ušetří peníze) s čímž souvisí i rozdíl v reflexi osobní 

zkušenosti, kdy muži a ženy vypichovali odlišné momenty z dobrovolnických akcí. Ženy také 
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 Více způsobů je popsáno in Hendl, 2005, str. 210 
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často po první zkušenosti pokračují v dobrovolnických akcích a zapojují se i do chodu 

organizací, kdežto muži ne tak často.  

 Pro lepší orientaci přikládám tabulku informátorů i s jejich přezdívkami, aby se dalo 

v textu lépe orientovat. 

Tabulka 1 - informátoři 

Zkratka Jméno Věk Škola/Zaměstnání Druh DO
31

 

IM1 Jakub 25 Student vysoké školy / spravuje 

internetové stránky 

Ekologicky zaměřená 

IM2 Radek 24 Student vysoké školy / barman Ekologicky zaměřená 

IM3 Petr 23 Student vysoké školy / podnikatel Humanitárně zaměřená 

IM4 Libor 39 Programátor Vzdělávací program 

IŽ1 Marie 32 Účetní Ekologicky zaměřená 

IŽ2 Sofie 19 Studentka gymnázia Humanitárně zaměřená / 

spolupracuje s útulky pro 

psy 

IŽ3 Tereza 24 Studentka medicíny / pracuje 

v administrativě v rodinné firmě 

Spolupracuje s nemocnicí a 

onkologicky nemocnými 

dětmi 

IŽ4 Kristýna 23 Studentka vysoké školy / členka 

neziskové organizace Stop palm oil 

Ekologicky zaměřená 

2.7.1 Co si dobrovolníci představí pod pojmem dobrovolnictví?  

Zajímavá už byla jen odpověď na jednu z prvních banálních otázek. Zde se odpovědi 

velmi lišily. Když jsem například všechny seznámila s faktem, že pomoc v rámci domácnosti 

například starším členům rodiny, nebo v rámci sousedů je také definováno jako 

dobrovolnictví, velká část z nich se divila. Pro šest z osmi dotazovaných to byla novinka. Jak 

vypověděla například Tereza:  

Tak to přece není dobrovolnictví. Rodině pomáháš, protože je to snad nějaká elementární lidská 

slušnost ne? Ty lidi tě živí a vychovávaj, hlídaj, dělaj pro tebe první poslední a oficiálně je to 

dobrovolničení…My jak bydlíme na okraji Prahy, tak už to je taková vesnice…Známe se se všema, děti 

jsme si mezi sebou hrály už od mala…Jednou hlídala moje máma, jindy zase Jindry máma, prostě jsme 
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 Zkratka DO – dobrovolnická organizace.  
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se navzájem vypomohli. Já nevim, tohle beru jako samozřejmost a hlavně vždyť je to i v mém zájmu, mít 

dobré vztahy.  

Podobně vypověděla například Sofie:  

To pro mě rozhodně není dobrovolničení. Rodině, přátelům a svým blízkým pomáhám, protože chci, což 

jasně, dobrovolničit chci taky, ale je to prostě něco jinýho. Na ně se spoléhám a oni zas na mě a je to 

prostě automatický, nebo já to tak aspoň beru… Já jsem třeba jako malá chodila do skauta a to, co 

říkáš, by znamenalo, že to je teda taky nějaký komunitní dobrovolnictví, ale myslim, že tenkrát to tak 

nikdo z nás nebral a ani dneska to tak neberu. Pro mě je dobrovolnictví nějaká cílená akce, která je 

zaštítěná nějakou organizaci, má to nějakou strukturu a pravidla.  

Zajímavá byla debata na téma finanční příspěvky organizacím. Jak jsme se přesvědčili 

v teoretické části, finančním příspěvků je vyhrazována speciální kategorie, přesto důležitá. 

Všichni dotazovaní uvedli, že nějakým způsobem finančně přispívají v pravidelných 

intervalech, většinou měsíčně a příležitostně darují i větší částky na nějakou konkrétní věc. 

Jak například uvedla Kristýna:  

Přispívám pravidelně na svoji domovskou organizaci. Je to blbých 85 korun měsíčně, ale pokryje to 

některé důležité aktivity v pralese…No a krom toho, jsou jednorázový akce, jako teď potřebovali větší 

finanční příspěvky na nákup vybavení na potápění a nějaký tyhle věcičky. Tak jsem se domluvila 

s rodičema a společně jsme věnovali větší finanční obnos.  

Muži berou jako dostatečnou pomoc posílat pravidelně určitý obnos peněz a označují 

se tak vlastně za dobrovolníky. Ženy to naopak neberou, jako formu dobrovolnictví. Pro ženy 

je dobrovolnictví aktivní účast a peněžní příspěvek berou jako samozřejmost, jak řekla Marie:  

Tak to je přece jasný, že neziskovky a tyhle organizace potřebujou peníze, takže jo posílám. Není to 

moc, ale myslim, že kdyby takhle přispíval každej, bylo by to víc než dost. Ale ty peníze neřeším, myslím 

si, že ta moje práce co tam fyzicky oddělám je mnohem důležitější. Peníze jsou fajn, ale když k tomu 

nemáš ty lidi, neuděláš nic.  

Dva muži naopak uvedli, že se neúčastní již aktivně dobrovolnických akcí, ale stále 

finančně vypomáhají a myslí si, že to stačí. Jak řekl například Petr:  

Já jsem si vytipoval dvě organizace, kam jsem se rozhodl posílat peníze. Za prvé pomáhám organizaci, 

se kterou jsem vycestoval, a pak jsem se ještě rozhodl přispívat na nemoc motýlích křídel, protože jsem 

o tom viděl jeden pořad a totálně mě to sebralo a chtěl jsem ještě někde být aktivní…Takže zatím 

vypomáhám takhle a nejsou to žádný závratný částky, ale lepší pořád něco než nic a ty organizace to 

potřebujou…Určitě plánuju, že až bude moje finanční situace lepší, tak svůj záběr ještě rozšířím a už 

teď vím kam.  
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2.7.2 Kdo nebo co přivedl účastníky do dobrovolnických organizací? 

Během rozhovorů vyšlo najevo, že ženy jsou určitě aktivnější, co se týče vůbec 

vyhledávání dobrovolnických organizací, a že mají v tomto oboru větší přehled. Jak řekl 

Radek: „No mně by vůbec nenapadlo, že můžeme cestovat takto. Ale když sem pak viděl, kolik 

nám to ušetří peněz, tak sem si řek, že to by mohlo bejt i zajímavý, a zas to sou místa, kam se 

prostě normálně nedostaneš.“ U žen se často odráží i jejich osobní styl života a podle toho si 

vybírají, jakým směrem půjdou a jaký typ organizace vyberou. Kristýna, řekla: „Stala jsem se 

vegankou asi půl roku předtím, než jsem vyjela do pralesa, a tak jsem pochopitelně hledala 

organizaci, která bude tohle splňovat. Ještě jsem si říkala, že se od zkušenejch veganů něco 

přiučím.“ Zjistila jsem, že ženy v mém vzorku jdou často cíleně za nějakým typem 

organizace. Zároveň dvě ženy ze tří se shodly na tom, že to jsou ony, kdo si zjišťují všechny 

podstatné informace a mají větší touhu pomáhat. Jak uvedla například Sofie: „No, já nám nic 

nenajít, tak sedíme každý léto doma na zadku. Zas Radek je fajn v tom, že mi do toho nekecá a 

nechá mě to vybrat i zorganizovat. Sice chvíli třeba kecy má, ale pak je nakonec rád za to, že 

něco podniknem.“ Ne, že by muži pomáhat nechtěli. Ale ani jeden z mých informátorů mužů 

nebyl sám iniciativní ve vyhledávání neziskových nebo dobrovolnických organizací. Pokaždé 

se dostali ke své účasti skrze někoho. Dva ze čtyř se dostali k aktivní účasti díky svým 

partnerkám, jeden přes svou sestru a poslední skrze cestovatelský veletrh v Praze, kde si 

poslechl zajímavé informace, a na základě toho zlanařil další tři kluky a od té doby kombinují 

cestování s dobrovolnickou organizací a na vlastní pěst. Jak například uvedl Petr:  

Řekl jsem Sofii, ať něco prostě vybere. Já nemám čas na to vybírat něco, mě stačí, když na chvíli odsud 

zmizíme. S rodičema jsem prakticky nikde nebyl, tak mám i celkem širokej výběr. Teda upřednostňoval 

jsem něco po Evropě a za míň peněz, a pak přišla Sofie s tím, že bysme mohli vyrazit do toho 

uprchlickýho tábora a pak se třeba ještě podívat do Černý hory, takhle to spojit. Vím, že ona je v tomhle 

taková akční a nemá moc smysl se s ní hádat, a tak jsem si řekl, že je to fajn kompromis. A teda zpětně 

jsem jí poděkoval, protože jsem rád, že jsme tohle podnikli.“  

Jakub zas pro změnu uvedl:  

Od mala jsem chtěl cestovat, jen naši nejsou tak dobrodružně založený a je jim líp doma nebo na 

chalupě. Tak jsem si o tom aspoň vždycky čet a sledoval jsem Objektiv a Toulavku
32

. Po maturitě jsem 

měl něco našetřeno a chtěl jsem někam vyrazit. Neměl jsem ale s kym, a vlastně jsem ani nevěděl kam, 
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tak jsem viděl v busu snad někde reklamu na cestovatelský veletrh a bylo to zrovna v době, kdy jsem byl 

navřít strejdu a bratránka v Praze. Tak jsem tam zašel a viděl tam právě všechny ty možnosti, 

kombinace dobrovolnictví a cestování a přišlo mi to super.  

Libora dostala k „dobrovolničení" mladší sestra:  

Ségra má na rozdíl ode mě rodinu a furt mi vyčítá, že sedím akorát za compem. Ona sama poznala 

svýho manžela na takovýhle akci, protože on jako vystudovanej učitel se celkem angažuje v různých 

těhle věcech, takže k tomu potom i víc přivedl sestru a oba si tam našli kamarády. Takže se mě sestra 

snaží tímhle způsobem najít ženskou, protože prej je to celkem častý, že se lidi v těhle spolcích dávaj 

dohromady. 

Oproti tomu tři ze čtyř informátorek uvedly, že samy byly aktivní, a že cíleně hledaly 

dobrovolnické organizace, ve kterých se mohou angažovat. Sofie uvedla, že se 

k dobrovolnictví dostala skrze nejlepší kamarádku, která začala spolupracovat s útulky pro 

psy v Praze:  

A teď ona furt prudila, že nemá čas, a že stejně doma jenom sedim a nic nedělám, tak že jako mám přijít 

za ní a že můžeme vzít aspoň dva pejsky na procházku a u toho můžeme pokecat. No, tak víš co, měla 

pravdu a klasicky jsem měla nějaký problémy, co jsem chtěla pořešit, tak sem se sebrala a šla jsem za 

ní. Navíc to ani nebylo tak daleko od baráku mýho, tak to šlo a vlastně hned, jak jsem tam přišla, tak 

bylo jasný, že tam nejsem naposled. Všichni tam byli mega milý a fajn, a ty pejsci všichni vděčný za 

každý pohlazení… Navíc naši mi psa nikdy nechtěli dovolit, tak tohle bylo prostě, jak se říká, spojení 

příjemnýho s užitečným a chodím tam do teď a ještě do dalších.  

Kristýna také vypověděla, že cíleně hledala organizaci, která by se shodovala s jejím 

novým stylem života:  

Já už od mala jako maso moc nemusela. Normálně jsem ho jedla, ale nic mi to neříkalo. To, jak se třeba 

táta třese na steak, jsem nikdy nechápala. Nějak tak okolo 14 jsem ho přestala jíst úplně z etickýho 

důvodu, že prostě zvířata jíst odmítám. Myslím si, že naši si mysleli, že je to jenom ňákej puberťáckej 

výmysl a že mě to brzo přejde. Ale já to navíc ještě před rokem asi posunula dál a stala jsem se úplně 

veganem…Fakt jsem se začala zajímat o to, co vlastně jim, jakej to má vliv na moje tělo a hlavně i na 

život kolem nás. A tak jsem si řekla, že dobrý, začala jsem nějak žít, ale chtěla bych to rozjet ve větším. 

Tak jsem začala spolupracovat s organizací Stop palm oil, čímž jsem zase získala nový a nový 

informace a říkala jsem si, že tohle je fakt věc, ve který jsem se našla a za kterou bych chtěla bojovat. 

Jakože proti tomu kácení pralesů…Noa, tak jsem zadala do googlu něco jako: kácení pralesů pomoc, až 

jsem se proklikala na stránku Green Life a to bylo přesně to, co jsem hledala. Říkala jsem si, že konečně 

to, o čem pořád píšu, uvidím na vlastní oči a můžu pomoct nejen psaním, ale přímo na místě. A co je 

víc.  
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S tím se pojí další fakt, a to je, jak dlouho dobrovolníci zůstávají aktivní. 

2.7.3 Zůstávají dobrovolníci aktivní nebo jedna zkušenost stačí? 

I zde pozorujeme rozdíly. Všechny informátorky uvedly, že nějakým způsobem 

zůstaly aktivní ve své „domovské organizaci“, a když nebyly spokojené, tak si našly jinou, 

která se zaměřovala stejným směrem, jak uvedla Marie:  

Jako, nebylo to tam úplně blbý, ale já beru dobrovolnictví, jako něco navíc. Je to volba toho, jak já chci 

trávit volnej čas, ale ty lidi si musí uvědomit, že i já se musím něčim živit, chápeš. Takže jako, když mi 

nabalí 4 směny za týden, a nejsou ochotný k jakýkoli diskuzi, a chovaj se k tobě, jako ke kusu hadru, tak 

na tom se fakt podílet nemusim. Takže jsem se na to vykašlala a šla jsem hledat dál…Noa teď jsem fakt 

spokojená. To sou lidi, který jsou rádi, když jim tam někdo přijde a jsou prostě hodně milý. Nechceš 

přece trávit svůj volnej čas dobrovolně s permanentně naštvanejma lidma.  

Jinak zbytek žen uvedlo, že zůstávají v první organizaci, kam se dostaly a maximálně 

rozšiřují svůj záběr. Některé jsou aktivní více, některé méně, nepomáhají s chodem 

organizace jako takové. Spravují internetové stránky, chodí na různé festivaly a veletrhy, 

účastní se společných akcí a často zde navazují přátelství a blízké vztahy, což potvrdily 

všechny informátorky.  

Často se stává, v našem případě se to potvrdilo u tří ze čtyř žen, že ženy začnou 

působit v nějaké organizaci nejdříve v okolí svého působiště a postupně zvětšují svou 

spolupráci, až nakonec i vyjíždí do zahraničí, kde se stávají koordinátorkami, a jsou tak 

nedílnou součástí organizace, jak uvedla Kristýna:  

Tak začala jsem tím, že hledali někoho, kdo bude spravovat jejich facebookový stránky a jednou týdně 

docházet do kanceláře kvůli papírování, což mi tak akorát vyhovovalo…a teď už se chystám na svůj třetí 

tříměsíční pobyt do pralesa a mám na starost novou skupinu dobrovolníků.  

V tomto se shoduje i další žena, Tereza:  

Tak nám se o tom normálně zmiňovali na praxích a navíc, tohleto jsou akce, o kterých vědí všichni. je to 

pořád v televizi, na facebook a všude vidíš tyhle klauny a lidi, který choděj takhle po nemocnicích a 

prostě rozdávaj radost, jak se říká. Já to poprvé zažila, když jsem právě byla na praxi v Motole a hrozně 

se mi to zalíbilo… Mamka pracuje s nemocnýma dětma a dělá hipoterapii, takže jsem byla na nemocný 

děti v mým okolí zvyklá, protože jsem kolikrát s mamkou takhle na statku byla a jak některý lidi říkaj, že 

to je hrozný, vidět takhle ty děti, tak si myslim, že to tak nemusí bejt. Právě s mamkou jsem vždycky tak 

jako začínala s těma dětma, pak jsem si teda po těch praxích na ně vzala kontakt a začala jsem jim 
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pomáhat stylem, že jsem jim nosila třeba papír, fixy a sbírat hračky…A o pár let později už jsem jeden 

z klaunů.  

Pouze jeden muž ze čtyř uvedl, že se pravidelně angažuje ve své organizaci a jeho 

plány jsou dokonce takové, že chce založit svou vlastní organizaci. Další uvedl, že mapuje 

více dobrovolnických organizací, a že se nezapojuje pravidelně, ale tak, aby to vyhovovalo 

jeho cestovatelským plánům. Další dva uvedli, že mají jednu zkušenost, za kterou jsou rádi, 

ale nemají nadále touhu se aktivně účastnit, i když jejich partnerky například v akcích 

pokračují. Navíc muži na rozdíl od žen považují za pomoc finanční dary a berou to jako 

formu dobrovolnictví, o čemž jsem psala již výše.  

Jak je uvedeno výše, především byli zase přilákání buď partnerkami, nebo rodinnými 

příslušníky. Pouze Libor se angažuje pořád a v plánu má založit vlastní organizaci:  

Byl jsem už s několika organizacemi různě po světě, ale žádná mi nesplňuje TU představu, jak by to 

mělo vypadat. Teda podle mě. Tak jsem už začal shánět informace, sponzory a tvořím si kolem sebe 

bandu podobných bláznů a zkusíme to dotáhnout do konce. Chceme se věnovat oblasti vzdělávání 

v rozvojových zemích a snažit se dotáhnout tam mladý lidi, co třeba potřebují praxi a ještě nemají 

dostudováno. Jako super by bylo, kdyby se dalo spolupracovat rovnou s těma peďákama, ale to je ještě 

běh na dlouho trať, ale vizi mám a chci to aspoň zkusit.“  

2.7.4 Jak dobrovolníci zdůvodňují své působení v dobrovolnických organizacích, a 

jaké v tom vidí výhody a nevýhody? 

 Když jsme se bavili na téma, jaké zážitky si dobrovolníci nejvíce pamatují, bylo vidět, 

že tutéž situaci interpretují muži a ženy jinak, nebo že si všímají odlišných věcí. Když jsem se 

bavila s párem, který společně navštívil uprchlický tábor v Srbsku, každý prožíval 

dobrodružství jinak. Jejich pobyt trval čtrnáct dní, a když jsem se jich zeptala, jaký zážitek 

jim uvízl v paměti, nebo jaká část práce je nejvíce bavila, informátorka odpověděla, že pro ni 

bylo nejhezčí hraní s dětmi v uprchlickém táboře, protože byly hrozně vděčné a to i přestože 

si nerozuměli. Oba zmínili policejní zásah v uprchlickém táboře. Ale abych nevypichovala jen 

stereotypní odpovědi, oba se shodli na tom, že se často oba dostávali do situací, které jim 

nebyly příjemné, a shodli se na tom, že jsou za tuto zkušenost vděční. Jak uvedl Petr: 

 Jako jel jsem tam s tím, že prostě to bude zajímavý, procvičim si anglinu s ostatníma dobrovolníkama a 

že pak budeme pokračovat dál a uvidíme kus světa…Jel jsem tam s ňákejma představami, který jsem 

měl vykonstruovaný z novin, internetu a zpráv v televizi. Ta realita ale mě dostala a fakt si troufám říct, 

že to ve mně nechalo fakt hlubokej zážitek a prostě mě to ovlivnilo. Za prvý v tom, že novinám, deníkům 



50 

 

a zprávám v televizi nevěřim už absolutně vůbec, a že jedna a ta samá fotka, se dá interpretovat tisíce 

různýma způsobama. A za další, že fakt si nikdo z nás nedovede představit, v jakým mega luxusu si v tý 

naší zemičce, na kterou skoro každej nadává, že jsme jako málo světový, tak jak si tady prostě libově 

žijeme…No prostě by jsme měli být vděčný za to co máme a já si myslim, že od tý doby co jsem tohle 

viděl, tak si to víc uvědomuju. A to je podle mě dobře.  

Čeho jsem si často všimla, bylo to, že muži měli často potřebu vysvětlovat svoje 

působení v dobrovolnických organizacích a často zdůrazňovali nějaký svůj osobní profit. 

Například Jakub uvedl, že: 

No, my s klukama věděli, že chcem jet do tý Indošky. Naposled jsme byli v Indii s projektem 

Brontosaurus a byla to pecka, protože nám to ušetřilo nějaký peníze a mohli sme si dovolit zůstat tam 

dýl, že jo. Tak když jsme se dohodli, že teda bereme tu Indošku, koukali jsme, jaký organizace tam jsou, 

a co by nejvíc odpovídalo našemu plánu. Věděli sme, že chcem začít na Sumatře a pokračovat dolů, tak 

sme hledali organizace, co sou na Sumatře a dostali sme se ke Green Life. Navíc to vypadalo dost hustě, 

jakože budeme spát v pralese, a tak. Celkem dobrodružný a zážitek no. A polohou nám to sedělo úplně 

super a, tak jsme to zaplatili a jeli. 

  Další plus, které zmínil právě Jakub, bylo to, že například Masarykova univerzita 

poskytuje příspěvky na určité druhy cest, které se pojí s předmětem studia, a pokud jede 

student jako dobrovolník. Takhle vycestoval jeden z informátorů s kamarády z univerzity a 

škola jim tak zaplatila část cestovatelských výdajů.  

Tyto výhody zmiňovali především muži a v prvním rozhovoru, se dokonce dámská 

část divila, že takové možnosti vůbec jsou, že by ji ani nenapadlo pídit se po takových 

informacích. Co ovšem už zohledňují jak muži, tak i ženy je možnost zapsat si takovou 

zkušenost do svého CV. Jak uvedla Kristýna: „Tak neříkám, že mi nejde o to pomáhat. 

Kdybych nechtěla, tak to nedělám. Na CVíčku se dá zamakat i jinak. Ale tak nevidim nic 

špatnýho na tom, že když už člověk něco takovýho dělá, že z toho chce pro sebe vytěžit 

maximum, a že si to prostě do toho životopisu dá.“   

Všichni informátoři a informátorky se ale shodli na tom, že zkušenosti určitě nelitují, 

že jsou rádi, že se takového projektu zúčastnili a že jim to v určitém slova smyslu změnilo 

život. Jak uvedl například Radek:  

Než jsem se tam vydal, tak jsem jedl maso, tak 5x denně. Snídaně, svačina, oběd, druhá svačina, večeře, 

prostě všechno maso. Věděl jsem, že tam budeme na vegan stravě, ale tak jsem si řekl, hele, bude to 

výzva, hecnu to…ještě než jsem odjel, tak jsem u babi poručil, že na den příjezdu chci přichystat vepřo-
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knedlo…a pak o tom zjistíš všechny ty informace a taky si začneš všímat toho, jak se cítíš líp po tý vegan 

stravě, jak se nepřežereš k prasknutí, jak si najednou víc plná energie a vidíš, že to tvoje tělo prostě 

reaguje a funguje jinak…no, tak jsem přijel domu, babi doma přichystaný to vepřo-knedlo a já si dal 

dvakrát do pusy a došlo mi, že takhle už to nepůjde…no, myslim, že tak z 90% se stravuju striktně 

vegansky a ten zbytek je takový to, když jdete s rodinkou do restaurace a prostě nemaj zahuštěný ty 

těstoviny rýžovou smetanou, tak si to dám stejně, víš co. 

I ostatní dobrovolníci, jak muži, tak i ženy zmiňovali, že se změnilo jejich vnímání 

světa, lidí kolem sebe a že často měli problém s návratem do běžného chodu života, jaký žili 

před odjezdem. Velmi zajímavá byla výpověď Petra, který strávil čtrnáct dní v uprchlickém 

táboře:  

A teď tam vidíš, že ty lidi netuší, co bude zítra, pozítří, jestli nějakej blbec nepřijde ty stany zapálit, nebo 

prostě co se s nima bude dít. Polovina lidí, neví, kde má druhou část rodiny, někdo je tam úplně sám, 

bez dokladů, bez peněz, bez ničeho…vůbec jsem nečekal, že mě to takhle dostane, protože já nejsem 

úplně žádná citlivka, ale tohle byl nářez. To pak člověk jenom kouká, jaký kraviny lidi řeší na tom 

facebooku a instagramu. Tyhle lidi vůbec neví, co jsou to skutečný problémy…Tohle vás prostě změní, 

nebo to by člověk musel bejt absolutní idiot, aby to s ním nehnulo. 

Přestože tedy ne všichni dobrovolníci pokračují v aktivní účasti, jsou rádi, že takovou 

cestu podnikli a všem by to doporučili. Jak jsem uvedla výše, muži se více angažují 

finančními příspěvky. Všichni čtyři muži uvedli, že stále přispívají finančně a dokonce na 

více frontách a kombinují různé organizace, které jsou zaměřeny různými směry – 

ekologické, vzdělávací programy, humanitární, programy pro dlouhodobě nemocné atp. 

Nyní se podívejme na nějaká negativa, na kterých se dotazovaní shodli. Tři ze čtyř žen 

se shodly na tom, že jako velikou nevýhodu vidí to, že člověk na takových akcích nemá 

soukromí. Jak uvedla Marie:  

Už mi taky není patnáct a jsem zvyklá na svojí domácnost a svoje pohodlí. A teď najednou člověk někam 

přijede a s dalšími dvanácti lidmi sdílí koupelnu, záchod a vlastně nemá moc kam utéct, nebo kam se 

přede všema schovat…Ale tak jasně, že s tim tak člověk jede, ale to neznamená, že to neštve.  

Na čem se shodli prakticky všichni, bylo to, že tyto akce velmi ovlivňuje kolektiv lidí, 

který se tam sejde. Pokud je kolektiv dobrý, jsou všichni ochotni i něco obětovat a se 

spoustou věcích, jako může být výše uvedená ztráta soukromí, se dokážou lépe vyrovnat. Jak 

ukazuje například výpověď Jakuba: 
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Tak my máme s klukama výhodu, že jezdíme spolu. A když se tam prostě objeví někdo divnej, tak si to 

aspoň mezi sebou můžeme říct. Ale stejně tě naštve, když musíš s lidma, co ti fakt neseděj trávit čas a 

ještě hůř, třeba pracovat…Tohle se nám stalo vlastně na jedný akci s Brontosaurem, že jsme měli ve 

skupině prostě holku a ta byla šílená. Pořád fňukala, nic se jí nechtělo, se vším měla problém. Proč 

sakra tyhle lidi jezdí na tenhle typ akcí? Proč se někdo, kdo má problém vyjít schody, vydá na cestu do 

Nepálu, to prostě nepochopim…A prostě to narušilo spoustu věcí, společnou zábavu. Cela skupina se 

vlastně rozdělila na dvě poloviny a to pak není ono…To když si vezmeš tu Indošku, to bylo až 

neskutečný, jak jsme si všichni sedli. Ani si myslim, že nám nevadilo spaní v jedný místnosti a poprvé 

jsem tam nezažil s nikým ponorku. A to si myslim, že je celkem úspěch, když jsi s někym čtyřiadvacet 

hodin denně po tři týdny.  

S touto výpovědí se shoduje i výpověď Kristýny: 

Já jsem docela takovej vlk samotář. Pracuju na více frontách, studuju, a když přijdu domu, mám ráda 

svůj klid. Ani moc mezi lidi nechodím, takže pro mě bylo to, takhle vyjet s bandou absolutně neznámejch 

lidí totálně šílený a moje mamka mi řekla, jestli jsem se nezbláznila…Takže největší paradox, že jsem 

tam jela s tím, že mám nabouchanou čtečku knihama a ve volným čase vždycky někam zdrhnu a budu si 

číst, poslouchat hudbu, nebo prostě něco o samotě, jsme tam nakonec seděli všichni pohromadě, kecali, 

hráli karty a fakt mě to bavilo a neměla jsem tam s těma lidma absolutní problém…Největší prča bylo 

to, že nakonec jsme ani nespali v těch chatkách, kde jsme bydleli po třech, ale všichni v otevřený 

jídelně, kam jsme si každej večer přinesli spacáky a ještě jsme kecali, dokud jsme vydrželi. Podle mě 

bych si to ani z poloviny neužila tak moc, kdybychom tam nebyli tak dobrá parta. To prostě dělá strašně 

moc. Teď se tam chystám po druhý a vlastně se strašně bojim, jestli si ten zážitek nepokazím, právě 

těma jinýma lidma.  

Na co si stěžovala polovina tázaných (dva muži a dvě ženy) byla malá vděčnost ze 

strany společnosti nebo nepochopení. Jak uvedl například Petr:  

Tak jsem třeba čekal, že mi ve škole vyjdou vstříc, když jsem si zažádal o tu dřívější zkoušku. Nejsem 

žádnej lajdák, mám dobrý známky a šlo o jeden blbej zápočet…Tak jsem si ještě říkal, okej, kdybych si 

jel válet šunky někam all inklusive, ale já to měl potvrzený od školy i od tý organizace kam a proč se 

chystám, navíc tahle zkušenost i celkem odpovídala tomu, co studuju, tak jsem si prostě říkal, že by v tý 

škole měli bejt rádi ne? Já jedu na vlastní oči prozkoumat to, o čem si čtu ve zprávách a co pak 

probíráme na hodinách a oni mi ještě dělaj problémy. To jsem úplně nepochopil.  

S nepochopením se setkala i studentka medicíny Tereza: 

Když jsem řekla mamce, že začnu taky dělat klauna a pomáhat, tak jsem dostala od ní regulérně 

vynadáno. Že prej se mám radši soustředit na školu, že toho mám víc než dost, a co jako budu dělat, až 

přijde zkouškový…Tak jsem byla docela zklamaná a naštvaná. Trochu jsem čekala, že spíš na mě naši 
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budou pyšný a spíš jsem si vyslechla tisíc důvodů, proč to nemám dělat…Tak jako musím říct, že mě to 

docela zklamalo a čekala jsem ty reakce prostě jiný. 

Co se týče nepochopení, tři muži a dvě ženy uvedli, že se setkali s nepochopením mezi 

svými vrstevníky. Jak dokazuje například výpověď Radka: 

Já to nikde moc neventiluju, že jsem takhle někde byl. Pár lidem jsem to řekl, a setkal jsem se s tim, že 

měli nějaký kecy a já to nemusím poslouchat. Teď ještě jsem si jako dovolil něco dodat k tomu, že jsem 

jako trošku změnil svoje stravovací návyky, a že prostě mě to nějakým způsobem změnilo a prostě půlka 

lidí se smála…Jako jo spousta lidí to fakt kvituje a vyptává se a jeden kámoš dokonce jede na to samý 

místo na základě mýho doporučení, ale nikdy nevíš, jak ty druhý zareagujou. Tak to prostě nechávám 

bejt. Když se někdo zeptá okej, ale nebudu poslouchat, že jsem teplej jenom proto, že jsem byl někde 

pomáhat. Blbce prostě člověk potká všude, ať dělá cokoliv a kdekoliv. Ale poslouchat to prostě 

nemusim. To je podle mě úplně mimo. 

Další se přidává také Libor: 

Jako, vím, jaké kolují řeči o ajťácích. Že známe jenom ten svět za počítačem a že nežijeme reálný život, 

ale jen ten skrz obrazovku. Neříkám, že nějací takový nejsou, ale nemyslím si ani, že to je většina. 

Každopádně je fakt, že já mezi námi vyčnívám. V práci s kolegy jsem v pohodě, ale nikdy bych si s nimi 

práci nešel sednout na pivo. Když se mě ptali, kde jsem byla na tak dlouhé dovolené, tak jsem jim to 

vyprávěl a koukali na mě absolutně nechápavě. Nerozuměli tomu, proč by někdo dobrovolně, ve svým 

volným čase, jel někam pomáhat, a prostě jsou úplně jiný. Nemám si s nimi co říct a je to takový nic 

moc, když slyším, jak oni se tam baví nad novým upgradem a já s nimi žádnou debatu rozjet nemůžu.   

Jako poslední větší negativum, na kterém se shodlo víc dobrovolníků, je časová 

náročnost. Tři ženy a dva muži uvedli, že několik možností, které by se jim velmi líbili a na 

čem by se rádi podíleli, museli odmítnout, protože to bylo časově velmi náročné. Jak řekl 

například Sofie: 

Já jsem pořád na střední, takže pro mě je celkem problém urvat se na delší čas ze školy, přestože máma 

je v tomhle skvělá a klidně by mě ze školy uvolnila na třeba 14 dní. Jenže některý program jsou třeba až 

od jednoho měsíce. No a to prostě nedám, kdybych se zbláznila. Jak finančně, tak i kvůli škole a prostě 

mám tady nějaký svoje závazky.  

 S tím se shoduje i výpověď i Marie: 

Jako pracující je pro mě náročný, si nějakej ten program vybrat. Jako těch nabídek je fakt spousta, ale 

já jsem omezená dovolenou v práci. Navíc jsou dny, kdy si prostě tu dovolenou vzít nemůžu, kvůli 

uzávěrkám a tak…Já bych ráda zkusila i víc organizací a lákalo by mě vycestovat i do jiných koutů 
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světa, ale prostě jsem tou prací limitovaná. Ať už co se týče času, tak i prostě finančně. Pokud je nějakej 

program k dispozici na dobu minimálně měsíc, tak kdo si to jako může dovolit. No normálně pracující 

ne. Myslela jsem, že o dobrovolníky je nouze a měli by být rádi za každýho, kdo je ochoten věnovat svůj 

volnej čas právě jim…No prostě musim říct, že tohle mě fakt štve.   

 

2.7.5 Setkali jste se v dobrovolnických organizacích spíše s muži nebo se ženami? Vnímáte 

rozdílně postavení mužů a žen v dobrovolnických organizacích? 

 

Na tuto otázku se odpovědi celkem lišily. Jak vypověděla například Tereza:  

Nemám přehled, jestli je nás víc holek nebo kluků. Řekla bych, že je nás tak stejně, ale spíš se to liší, co 

se týče věku…Navíc se různě střídáme. Nechodíme po jednom, ale vždycky ve skupinách a ty jsou různý. 

Jednou víc kluků, po druhý víc holek, ale asi kdybych měla, kdo převažuje, tak spíš chlapi.  

Jakub s Kristýnou se shodli ve své výpovědi, když uvedli, že se setkali obecně více se 

ženami, ale ve vedení se objevují spíš muži. Jak řekl například Jakub: 

Já už na pár akcích byl. A asi vždycky převažovaly holky…Ale bylo to zas fajn, že jsme si mohli tu práci 

rozdělit a myslím si, že každej z nás byl důležitej a platnej. Možná jenom v tom Nepálu bylo víc kluků, 

ale tam se to rozdělovalo podle toho, o jakou práci šlo. A je jasný, že na stavbu školky, v nadmořský 

vejšce asi tři a půl kilometru, bude víc chlapů než ženskejch. Ale třeba dole ve vesnici bylo zase víc 

holek, takže jako těžko říct. Ale jinak vždycky převažovaly holky…A my takhle jezdíme na srazy tý 

organizace, kde se setkávaj vždycky bývalý a i budoucí dobrovolníci a vedení a partneři. No a tam je 

vždycky víc chlapů. Je fakt, že asi většinu těch organizací, se kterýma jsem byl, vedli chlapi, ale jinak 

tam bylo víc ženskejch i třeba v kancelářích a tak.  

Odlišnou zkušenost mají pro změnu Petr se Sofií. Petr uvedl: 

Určitě nás bylo víc chlapů. Ženský tam byly taky, ale chlapů určitě víc…Tak ono hlavně tam bylo dost 

třeba stavebních prací, nebo fyzicky náročnějších prací, na který asi spíš byly použitelnější chlapi než 

ženský. Na druhou stranu veškerej nás dozor byly ženský…A nevim, nepřišlo mi, že by tohle někdo z nás 

řešil. Všichni jsme tam jeli se stejným cílem, prostě pomoc, vidět, jak to tam vypadá. Jestli mi úkoly 

dává ženská nebo chlap, já osobně neřeším… Tak jsme taky v 21. století a mě tohle nijak neuráží. 

Chápu třeba jenom, že na ty fyzicky náročnější práce jsou lepší chlapi, ale na druhou stranu, bylo tam i 

pár ženskejch a i ty odvedly dost slušnou práci.  

Libor, Marie a Radek přichází ještě s novými poznatky. Libor, který má v plánu rozjet 

vlastní organizaci vypověděl, že radši spolupracuje se ženami než s muži, ale že to nemůže 

vztáhnout plošně na celé dobrovolnictví: 

Ne, vážně. S ženami se mi pracuje mnohem lépe. Jsou trpělivější, pečlivější a přijde mi, že se snaží třeba 

vymýšlet i nový postupy a jsou mnohem víc kreativní. Neříkám, že chlapi taky neumí odvést dobrou 

práci, ale je to prostě jiný. S malými dětmi se musí zacházet opatrně a člověk musí mít tu svatou 

trpělivost na to, aby jim všechno vysvětlil po stopadesátý. Navíc, když jsou ty děti třeba ještě nějak 

postižený, maj poruchu pozornosti, které provází nezvladatelné výbuchy a nekontrolované projevy, ty 

ženy to maj asi nějak v sobě a dokáží líp reagovat…Ale ono je to jako se vším o zvyku. Mám i skvělýho 

kolegu, kterýho bych chtěl později přetáhnout k sobě a nemůžu proti němu říct ani slovo a splňuje 



55 

 

všechny ty vlastnosti, o kterých jsem mluvil. Jen bych řekl, že u žen to je takový přirozenější a 

jednodušší.  

Takový Radek zase uvedl, že to bylo půl na půl, jak co se týče dobrovolníků, tak co se 

týče vedení: 

Nás bylo ve skupině deset, pět holek a pět kluků. Vedoucí byl pár, holka a kluk. Bylo to úplně 

vyrovnaný, a co vím, tak i v úplným vedení je manželskej pár, takže to je naprosto vyrovnaný…Práci 

jsme si rozdělovali tak podle toho, jak jsme byli unavený. Když si někdo máknul jeden den, tak druhej 

měl nárok na odpočinek a bylo úplně jedno, jestli to byla holka, nebo kluk…Je teda fakt, že z jednoho 

kluka jsme si tam vystřelili, protože měl, no řekněme silné žaludeční potíže a jeden den nebyl schopen se 

zúčastnit prací a musel ho někdo zastoupit. Stavěli jsme takovej mostek přes řeku, no a tak ho zastoupila 

tam jedna holka. A oni se jmenovali Michal a Michaela. Tak jsme jim pak vyměnili jména a jemu říkali 

Michaelo a jí Michale. Ale to byla spíš taková sranda, nikdo to nijak neřešil.  

Na toto téma jsem získala asi nejrozdílnější odpovědi.  

Informací, které jsem ze všech rozhovorů získala, je neskutečné množství. Snažila 

jsem se tedy vypsat ty důležité části, ze kterých budu v poslední části mé bakalářské práce 

vyvozovat závěry a pokusím se zodpovědět výše zmíněné otázky a z nich tedy vydedukovat, 

zda se rozdíly v motivacích mužů a žen liší.   
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3 SHRNUTÍ: 

V závěru své práce bych chtěla shrnout to, k čemu jsem došla během své analytické 

části. Na úvod mé práce jsem si stanovila otázku, jaký je rozdíl v motivacích mužů a žen pro 

aktivní účast v dobrovolnických organizacích. Stanovila jsem si několik otázek, na které jsem 

chtěla získat odpověď.  

První z nich měla reflektovat to, jak muži a ženy vnímají svou aktivní účast. Všichni 

dobrovolníci se shodli na tom, že jsou za svou zkušenost vděční, bez ohledu na to, zda zůstali 

nadále aktivní, nebo ne. Všichni byli rádi za svou zkušenost. Ženy na rozdíl od mužů 

vypověděly, že víceméně zůstaly aktivní a stále se angažují ve své domovské organizaci, nebo 

v té, ve které nakonec zůstaly, a dokonce se angažují i na více frontách. Muži dále uvedli, že 

na rozdíl od žen berou jako součást dobrovolnictví finanční příspěvky, což jsem vypozorovala 

jako první velký rozdíl mezi muži a ženami. Ženy finanční pomoc berou jako samozřejmost a 

nespojují si s tím slovo dobrovolnictví. Z toho tedy vyvozuji závěr, že finance jsou pro muže 

důležitější než pro ženy. Tuto hypotézu potvrzuje i to, že muži si více všímají toho, že pokud 

cestují s dobrovolnickou organizací, je tak pro ně větší šance, že ušetří. Jak uvedl jeden 

z dotazovaných, který si dokonce cíleně vybírá dovolené tak, aby mohl zkombinovat 

cestování a „dobrovolničení“ a je to pro něj způsobe, jak ušetřit a poznat nová místa.  

Jeden z největších rozdílů jsem zaznamenala v tom, jak se každý z mnou 

dotazovaných dostal vůbec k nějaké neziskové organizaci. V tomto ohledu se ženy projevily 

více aktivně a muži byli ti, kdo se k této akci dostali zprostředkovaně. Ani jeden muž z mého 

vzorku se sám od sebe nerozhodl, že by se chtěl zúčastnit nějakého dobrovolnického 

programu. To ženy naopak vykazovaly cílenou chuť po tom účastnit se nějakého 

dobrovolnického programu. S čímž se pravděpodobně pojí už výše psaný fakt, že ženy 

zůstávají více věrné své domovské organizace a stále se aktivně zapojují do dobrovolnické 

činnosti. Je vidět, že ženy si více vytváří vztahy nejen mezi sebou ale i v rámci organizace, 

takže jejich vůle a chuť k tomu zůstat nadále aktivní je vyšší. 

Jak ženy, tak muži se shodují v tom, že ne vždy byla jejich účast pozitivně přijata 

jejich okolím a že se občas setkali s nepochopením. Většina se shodla na tom, že by od okolí 

očekávali větší pochopení, nebo dokonce až obdiv, právě kvůli tomu, že svůj volný čas tráví 

dobrovolnickou prací, místo „vysedávání doma u počítače“. I to jsem tedy vypozorovala, že 
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může být motivace k tomu, aby se člověk aktivně účastnil. Nějaké veřejné uznání, které dle 

dobrovolníků by mělo být součástí a od svého okolí jej očekávají.  

Muži na rozdíl od žen si více všímají finanční stránky věci, jak jsem již psala výše. 

Dva ze čtyř dokonce uvedli, že cíleně kombinují dobrovolnické programy s běžným 

cestováním, protože je to způsob, jak ušetřit. Navíc jsem zjistila i pro sebe novinku, a to že 

škola může takovéto výjezdy z části hradit, pokud se práce shoduje se studovaným oborem. 

Ovšem jako první si zvolí nejdříve destinaci, a až poté se vybírá organizace, takže 

dobrovolnictví není hlavním motivem cesty. Ženy zase zohledňují svůj životní styl a chtějí, 

aby jejich stylu odpovídala i organizace, jak uvedla například Kristýna, že si cíleně vybrala 

organizace, kde se stravuje vegansky, protože ona sama se dala na veganství.  

Vlastně všichni dobrovolníci se shodli na tom, že důležitou součástí celé zkušenosti je 

kolektiv lidí, se kterými člověk pracuje. A že to může být ta největší výhoda, pokud se parta 

sejde dobře a člověku nevadí, že tak musí obětovat například soukromí, na čemž se shodly 

ženy, že považují za mínus na takových akcích. Zároveň lidi mohou být i největší nevýhodou, 

pokud se v bandě nesejdou dobře a teď s těmi lidmi musíte trávit společný čas a právě 

z nedostatku soukromí nemáte ani kam utéct.  

Jako další nevýhodu vidí dobrovolníci časovou náročnost dobrovolnických programů, 

kdy některé jsou omezeny jen na určité období, nebo minimální dobu, kterou musí 

dobrovolník na akci strávit. To se nelíbí jak studentům, tak i pracujícím, protože studenti mají 

povinnosti v podobě docházky, kdy je rozdíl, když se uvolníte ze školy na čtrnáct dní a na 

měsíc. Stejně tak mají problém i pracující, pro které je měsíc velká zátěž i z hlediska financí.  

Velmi různé odpovědi jsem zaznamenala, co se týče počtu mužů a žen v organizaci a 

jak se liší jejich pracovní povinnosti. Prakticky jsem nebyla schopna dojít k závěru, protože 

odpovědi se velmi lišily. Přestože v některých organizacích převažoval počet žen dobrovolnic, 

v jiné zase převažovali muži a někde to bylo vyrovnané a dobrovolník nebyl schopen říct, zda 

se setkal s více muži, nebo ženami. Vesměs se ale shodli na tom, že nedělali nějaké rozdíly 

v tom, zda pracují pod ženou nebo pod mužem, nebo se ženami nebo s muži. Tento fakt nebyl 

pro nikoho rozhodující a naopak spíše uvedli, že pokud je třeba, dokážou se muži a ženy 

navzájem perfektně zastoupit. 
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4 ZÁVĚR: 
 

Otázkou tedy je, zda se liší motivace mužů a žen pro aktivní účast v dobrovolnických 

organizacích. Na základě mého výzkumu docházím k tomu, že motivace se liší a že reflexe a 

dopad samotné práce, je pro muže a ženy rozdílný. Už jenom prvotní vnímání toho, co je 

dobrovolnictví se mezi muži a ženami liší, jak bylo uvedeno ve výpovědích. Ženy jsou obecně 

aktivnější ve vyhledávání dobrovolnických organizací, a tudíž jejich motivace k práci je větší, 

a častěji i zůstávají aktivnější. Muži například vnímají jako aktivní dobrovolnictví finanční 

příspěvky, kdežto ženy ne. Na základě mého výzkumu tak ženy můžeme brát jako aktivnější 

na tomto poli a jako motivovanější k dobrovolné činnosti. Těch rozdílností bylo ve shrnutí 

mnoho. Faktem ovšem zůstává, že všichni dobrovolníci jsou vděční za svou zkušenost a určitě 

by neměnili. Co má tyto rozdílnosti na svědomí, není jasné. Jak jsme viděli v teoretické části, 

někdo to přisuzuje biologickým odlišnostem, jiný zase výchově. Stoprocentně se ale ne tuto 

otázku odpovědět nedá, protože je zde spousta proměnných faktorů a navíc můj vzorek byl 

velmi omezený na to, aby se dal aplikovat na celou společnost.  

Do budoucna by se výzkum mohl zaměřit například pouze na jednu organizaci a podrobit 

ji analýze. Mohlo by se zkoumat zastoupení mužů a žen v rámci organizace a jak mají 

rozdělené svoje působení, zda se jejich práce liší, nebo jaké vykazují výsledky. V rámci mého 

výzkumu mi přišla velmi zajímavá část, kdy dobrovolníci mluvili o tom, jak společnost a 

jejich nejbližší okolí reflektovali jejich působení v dobrovolnické organizaci. Našla jsem 

velmi mnoho prací, které se zabývaly dobrovolníky a jejich perspektivami, ale na okolí 

dobrovolníků jsem mnoho výzkumů nenašla.  

Dále si myslím, že pokud by se má práce více rozvedla, mohla by posloužit jednotlivým 

organizacím jako způsob, jak nalákat nové členy, pokud budou trpět nedostatkem. Dala by se 

tedy využít i organizacemi samotnými. 

Každopádně jsem ráda, že jsem si vybrala toto téma, které je mi blízké, což zapříčinilo i 

to, že mě práce velmi bavila a snažila jsem se do ní investovat veškerou svou energii a čas. 

Navíc mě motivovala k tomu, abych se genderové problematice věnovala dále 

v magisterském studiu, kdy tedy snad se mi podaří na tuto práci navázat při diplomové práci.  
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Příloha č. 2 – Osnova polostrukturovaného rozhovoru s dobrovolníky 

1. Co si představíte pod pojmem dobrovolnictví? 

a. Vnímáte dobrovolnictví jinak než Vaši kamarádi, kteří se nikdy takových 

akcí nezúčastnili?  

b. Vnímáte tento pojem vy jinak, než předtím, než jste se aktivně zúčastnili? 

2. Co/kdo Vás přivedlo/-l k dobrovolnictví? 

a. Byla to Vaše iniciativa? 

b. Bránil/-a jste se této variantě? 

c. Souhlasil/-a jste hned? 

3. Jaká byla Vaše první zkušenost? 

a. Vzpomínáte na svou účast rád/-a? 

b. Byla Vaše první zkušenost zároveň poslední? 

c. Pokračujete ve stejné organizaci, jako jste začal/-a? 

d. Vídáte se s lidmi, se kterými jste se na akci seznámil/-a? 

4. Udělali jste si na akcích přátele, případně nějaké hlubší vztahy? 

a. Jak jste vnímali další dobrovolníky? 

b. Pracovali jste v kolektivu, nebo odděleně? 

c. Bylo Vás více žen nebo mužů?  

d. Pracovali jste muži a ženy dohromady? 

5. V rámci působení v této oblasti, setkali jste se spíše se ženami nebo s muži? 

a. Kdo je ve vedení Vaší organizace? 

b. V rámci dobrovolnické skupiny, jaký byl poměr mužů a žen? 

c. Lišila se práce mužů a žen? 

d. Vnímali jste rozdílný přístup k mužům a ženám? 

6. Jak s odstupem času vnímáte svojí účast v dobrovolnictví? 

a. Změnilo se něco ve Vašem životě právě v návaznosti na Vše dobrovolnické 

zkušenosti? 

b. Jste za tuto zkušenost rád/-a? 

c. Jste stále aktivní? 

d. Změnil/-a jste organizace, nebo rozšířil/-a jste repertoár dobrovolnických 

aktivit? 
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e. Snažíte se motivovat, třeba své přátelé, aby se také nějakého programu 

zúčastnili? 

7. Jak vnímalo/vnímá Vaše okolí Vaši dobrovolnickou aktivitu? 

a. Schválili Vám rodiče Vaši účast? 

b. Diskutovali jste o tom se svým okolím? 

c. Setkali jste se s nějakou vysloveně negativní reakcí? 

8. Chtěli byste na závěr něco dodat? 

9. Poděkování za rozhovor z mé strany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


