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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na motivaci seniorů k dobrovolnictví. Teoretická část práce 

definuje pojmy senior, dobrovolnictví a motivace.  Hlavním cílem praktické části diplomo-

vé práce je zjistit, co motivuje seniory k výkonu dobrovolnické činnosti. Jaký přínos výkon 

dobrovolnické činnosti pro seniory znamená. Zda a jaké újmy, problémy a negativa výkon 

dobrovolnické činnosti seniorům přináší a jakou roli v ţivotě seniorů hraje výkon dobro-

volnické sluţby po odchodu do důchodu.  

 

Klíčová slova: senior, stáří, stárnutí, aktivní stárnutí, odchod do důchodu, dobrovolník, 

dobrovolnictví, motivace, motivace seniorů  

 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on the motivation of the seniors to volunteer. The theoretical part of 

the theses defines the terms seniors, volunteering and motivation. The main aim of the 

practical part of the thesis is to find out what motivates the seniors to volunteer and what is 

the benefit of the volunteering to the seniors. It also tries to find out if the volunteering 

brings any kind of detriments, problems and negatives to the seniors and what role the vo-

lunteering plays in the life of the seniors after retiring. 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá dobrovolnictvím vykonávaným seniory, tím co právě seniory 

motivuje k výkonu dobrovolnické činnosti. Co je pro seniory tou hybnou silou, která  

je pohání a podněcuje k tomu, aby se zapojovali do různých dobrovolnických aktivit. Da-

ným tématem se budeme zabývat z důvodu v současnosti často probíraného tématu,  

a to stárnutí populace. Předpokladem do budoucnosti je zvyšování podílu seniorské popu-

lace. Vyuţití potenciálu seniorské populace v podobě dobrovolnictví je jednou z moţností 

aktivního stárnutí. Plnohodnotnou moţností jak vyuţít široký potenciál seniorů.   

V dnešní společnosti se délka lidského ţivota neustále prodluţuje, lidé se doţívají mnohem 

vyššího věku, neţ tomu bylo před sto lety, kdy průměrná délka ţivota jedince byla téměř  

o dvacet let méně, neţ je tomu v současnosti. Děje se tak bezesporu i na základě urychlení 

technického rozvoje a pokroku medicíny, z čehoţ vyplývá, ţe stárnoucích lidí stále přibý-

vá. Lidé odcházejí do penze zhruba po 40 letech aktivní práce, a mnohdy je pro ně tato 

změna obrovským problémem, se kterým se nedokáţou vyrovnat.  

V současné době existuje mnoho moţností vyuţití času po odchodu do důchodu a seberea-

lizace. Je jen třeba, abychom si uvědomili, ţe senioři nejsou na konci svého ţivota. Nao-

pak. Mají mnoho sil a elánu, který je motivuje k činnostem, při kterých se mohou cítit být  

i nadále potřební a uţiteční. Jednou z těchto činností je i dobrovolnictví. Ne jenom mladí 

lidé, lidé v produktivním věku, ale i senioři se mohou plně věnovat dobrovolnictví. Dobro-

volnictví můţe být jednou z činností, která přinese uţitek jak seniorům samotným,  

tak i příjemcům těchto dobrovolnických aktivit. Výkon dobrovolnické činnosti nabízí 

spoustu moţností a oblastí, ve kterých je moţnost uplatnění seniorské populace.  

Dnešní senioři velmi často ţijí aktivním způsobem ţivota. Provozují široké spektrum akti-

vit, na které byli zvyklí, jiţ za svého produktivního věku, ale také spoustu nových, na které 

naopak při práci čas neměli. Dobrovolnictví je jednou z takových moţností aktivit,  

a je to zároveň výzva pro mnohé z nich, jak účelně a smysluplně vyuţít volný čas pro dob-

rou věc.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 SENIOR 

Úvodem povaţujeme za důleţité alespoň trochu přiblíţit a vymezit pojem senior. V sou-

časné době neexistuje jednotná definice pojmu senior ani přesně určující hranice senior-

ského věku. Za seniory jsou tedy v této práci povaţováni jedinci, kteří dosáhli věku 60 let,  

a jsou jiţ ekonomicky neaktivní.  

Na otázku kdo je senior a co senior znamená odpovídá Sak a Kolesárová (2012, s. 25),  

ţe seniorem je člověk v završující ţivotní fázi se specifickým postavením ve společnosti. 

Člověk se jim plynule stává přechodem ze střední generace, přičemţ statut seniora je neod-

volatelný. Konec seniora neznamená přechod do další ţivotní fáze, je to završující fáze 

ţivotního cyklu. Sociální věk seniora a kategorie seniora je na jedné straně na hranici 

středního věku a střední generace a na druhé straně končí smrtí. Senior je kategorie sociální  

a biologická.  

Dle Petřkové a Čornaničové (2004, s. 27) se pojem senior začal pouţívat v praxi především 

proto, ţe je významově neutrální. Neexistuje jiné emočně nezatíţené obecné označení pro 

člověka v celém věkovém stáří. Pojem senior systémově navazuje na pojem sénium,  

je jasný a flexibilní, a je taktéţ kladně přijímán a pouţíván samotnými účastníky vzděláva-

cích aktivit.  

Seniorský věk dále dělí na:  rané stáří (60 – 74 let, mladí senioři), vlastní stáří (75 – 89 let, 

staří senioři) a dlouhověkost (90 a více let, velmi staří senioři).  

Populace v České republice nad 50 let věku představovala k 31.12.2013 37,2 % z celkové 

populace. Zastoupení osob ve věku 65 a více let dosáhlo 17,4 %. Z celkového počtu ţen 

bylo 50 a víceletých ţen 40 % a muţů 34 %. U populace 65+letých to bylo 20 % ţen  

a 15 % muţů. (Český statistický úřad, 2015)   

1.1 Stáří 

Stáří se stává skutečnou zkušeností stále většího počtu lidí. Současné ţivotní a zdravotní 

podmínky, moderní styl a způsob ţivota, umoţňují daleko větší populaci se této fáze lid-

ského ţivota doţít. Co se týká pojmu stáří a s ním souvisejícího se pokusíme popsat v ná-

sledující kapitole.  
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Pojem stáří představuje obecné označení pozdních fází ontogeneze, přirozeného průběhu 

ţivota. Je ovlivněno různými faktory, a to především nemocemi, dosavadním ţivotním 

způsobem a ţivotními podmínkami, a zároveň se pojí s mnoha sociálními změnami, jako  

je osamostatnění dětí, odchod do penze a další změny sociálních rolí. Stáří se nejčastěji dělí 

na: 

Biologické stáří – jedná se o hypotetické označení konkrétní míry involučních změn, jako 

jsou pokles funkční zdatnosti, změny regulačních a adaptačních mechanismů, které jsou 

propojeny se změnami způsobenými nemocemi, typickými pro vyšší věk.  

Sociální stáří – jedná se o období, které je vymezené kombinací určitých sociálních změn 

nebo splněním daného kritéria, a to dosaţením věku, kdy vzniká nárok na odchod do sta-

robního důchodu. V tomto smyslu je stáří chápáno jako sociální událost, coţ je dáno změ-

nou rolí, ţivotního způsobu a ekonomického zajištění.  

Kalendářní stáří – je dáno dosaţením určitého stanoveného věku, od kterého se častěji 

projevují změny charakteristické pro stárnutí. Výhodou kalendářního stáří je jednoznačnost 

a jednoduchost.  

Dlouhověkost – jedná se o pokročilý věk, nad 90 let. Počet dlouhověkých tvoří jen nepatr-

nou část populace, která však díky např. zvyšování ţivotní úrovně nebo medicínskému po-

kroku stále stoupá. (Mühlpachr, 2009, s. 18-21) 

Dále se stáří dělí na takzvaný: třetí věk, pro který je typická nezávislost a aktivita a čtvrtý 

věk, který se vyznačuje závislostí na druhých lidech při zajišťování základních potřeb. 

(Stuart-Hamilton, 1999, s. 20-21) 

Jako vývojovou etapu lidského jedince dělí stáří Hrozenská a Dvořáčková (2013, s. 13)  

na tři podobdobí, a to na období počátečního stáří (od 60-65 let věku), období pokroči-

lého stáří (od 75 let věku) a vrcholného stáří (od 90 let věku).  

Staří lidé mají v naší společnosti nízký sociální status, jsou jim často přičítány převáţně 

negativní osobnostní vlastnosti a nízké kompetence. Jsou často chápáni jako přítěţ společ-

nosti, skupina, která mnoho vyţaduje a nic nepřináší. Stáří však má i určitý smysl, ten ale 

laická veřejnost přehlíţí a podceňuje. (Vágnerová, 2000, s. 444). 

Trend preference mládí a krásy před stářím sahá uţ do období 19. století. Za starého člo-

věka byl v tomto období povaţován také jedinec, který se doţil padesáti let věku. Úcta  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 14 

 

ke starším a stáří nebyla součástí „výbavy“ člověka ani v minulosti. Tento stav bohuţel 

přetrvává dodnes. Starší lidé nejsou příliš cenění. Jejich názory nemají takovou sílu, ačko-

liv jsou podloţeny zkušenostmi, jako je tomu například u reprezentantů střední generace. 

Ageisticky laděné tendence jsou v některých případech latentní, avšak v jiných naopak vý-

razné a otevřené. Ageizmus lze chápat jako věkovou diskriminaci starších lidí, tento po-

jem je často vnímán jako averze vůči starším lidem. (Hrozenská, Dvořáčková, s. 51) 

Vývoj indexu stáří, který vyjadřuje, kolik v populaci připadá osob ve věku 65 a více let  

na 100 dětí ve věku 0-14 let, od roku 2006 do roku 2013 má v České republice stoupající 

tendenci. To znamená, ţe se zvyšuje počet seniorů nad 65+ let oproti dětem do 14 let. 

Bývaly doby, kdy dětí bylo vţdy více neţ seniorů, nyní od roku 2006 se poměr obrátil  

a přibývá seniorů. V roce 2006 byl index stáří 100,2, to znamená, ţe poměr seniorů a dětí 

byl téměř v rovnováze. Od té doby je v České republice více seniorů neţ dětí. (Český 

statistický úřad, 2015)   

1.2 Stárnutí 

Kaţdý z nás prochází od dětství určitým vývojem a jednotlivými etapami lidského ţivota. 

Při tomto procesu kaţdý jedinec stárne. Stárnutí je zcela přirozené, závisí na kaţdém z nás, 

jak tuto skutečnost přijme, a jak se s ní vyrovná. V této kapitole si přiblíţíme několik pojetí 

pojmu stárnutí.   

Stárnutí je zákonitý a celoţivotní proces, který probíhá u kaţdého jedince individuálně. 

Proces stárnutí je ovlivněn jak genetickou výbavou, tak odlišnými ţivotními podmínkami, 

prostředím, zdravotním stavem, ale i ţivotním stylem kaţdého jedince. (Mühlpachr, 2009, 

s. 22) 

Stárnutí je specifický biologický proces, charakterizován tím, ţe je dlouhodobě nakódova-

ný, nezvratný, neopakuje se, jeho povaha je různá, zanechává trvalé stopy, jeho rozvoj  

se řídí druhově specifickým časovým zákonem. Taktéţ podléhá formálním vlivům prostře-

dí. (Hrozenská, Dvořáčková, s. 30) 

Dle Musila (2006, s. 129 – 131) je stárnutí závěrečnou fází lidského vývoje. Známky stár-

nutí mohou být jak tělesné, jako jsou poruchy smyslů, zraku, čichu, chuti nebo hmatu, tak 

 i duševní, jako jsou demence ve stáří, afektivní, paranoidní a halucinatorní poruchy  

ve stáří, nebo poruchy vědomí ve stáří.   



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 15 

 

Stárnutím se rozumí souhrn změn ve struktuře a funkcích organismu, které podmiňují jeho 

zvýšenou zranitelnost a pokles schopností a výkonnosti jedince, a které kulminují v termi-

nálním stadiu a ve smrti. (Langmaier, Krejčířová, 1998, s. 184) 

Stárnutí populace se zaznamenává celosvětově, a nejen ve vyspělých zemích. Jeden  

ze znaků stárnutí populace je nárůst procentuálního podílu staršího obyvatelstva na celkové 

populaci. Současný demografický trend je charakteristický klesající porodností, sniţováním 

úmrtnosti, zvyšováním střední délky ţivota a nárůstem skupiny velmi starých lidí – nad 

osmdesát let, stejně jako nárůstem indexu feminity. Téměř pro celou Evropu je typická 

klesající porodnost. (Hrozenská, Dvořáčková, s. 15) 

1.3 Aktivní stárnutí 

S pojmem stárnutí je neodmyslitelně spojeno aktivní stárnutí. Pryč jsou ty časy, kdy aktiv-

ně ţijící senior byl spíše výjimkou. Dnešní senioři dokáţí ţít plnohodnotným, aktivním  

a zdravým způsobem ţivota. Nad aktivním stárnutím se zastavíme a přiblíţíme si ho v této 

kapitole.   

Společnost v současnosti hledá východiska, která by umoţnila, aby lidé i ve vyšším věku 

ţili smysluplně, aktivně, zajímali se o své okolí, proţívali své radosti a pracovní starosti  

a především, aby jim to umoţnilo jejich zdraví. Je všeobecně známo, ţe organismus kaţdé-

ho člověka je odlišný a kromě genetických předpokladů se na něm projevuje zvolený styl 

ţivota, tedy kvalita sociálního prostředí, udrţování fyzické zdatnosti, stravovací návyky, 

a zejména psychické projevy k sobě i svému okolí. Člověk, který o své fyzické i psychické 

zdraví trvale pečuje, má větší šanci na kvalitní ţivot i ve vyšším věku. (Štilec, 2004, s. 9) 

„Nejčastěji citovaná definice aktivního stárnutí od Světové zdravotnické organizace 

(WHO) z roku 2002 vymezuje aktivní stárnutí jako maximálně inkluzivní koncept podporu-

jící celoživotní účast na společnosti a zdravém životním stylu všech bez ohledu na různá 

omezení a limity, s cílem zlepšení kvality života všech.“ (Kreidl a Petrová Kafková, 2014,  

s. 7) 

U aktivního stárnutí se jedná o zvyšování příleţitosti ke zdraví, participaci a ochraně tak, 

aby byla podpořena kvalita ţivota v průběhu stárnutí. Aktivní stárnutí umoţňuje lidem roz-

víjet jejich fyzický, sociální a duševní potenciál během ţivotního cyklu, přičemţ záměrem 
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je prodlouţit naději na zdravý ţivot a jeho kvalitu pro všechny lidi. (Bočková, Hastrmano-

vá, Havrdová, 2011, s. 81) 

Také celkový způsob ţivota, tedy ţivotní styl je úzce spjat s aktivním stárnutím. Ţivotní 

styl je způsob, jakým lidé ţijí, a to jak bydlí, stravují se, vzdělávají se, chovají se v různých 

situacích, baví se, pracují, spotřebovávají, vzájemně komunikují, jednají, rozhodují se, 

cestují, vyznávají a dodrţují určité hodnoty, starají se o děti, pěstují potraviny, vyrábějí  

a mnoho dalších. (Duffková, 2008, s. 51-52) 

Správný ţivotní styl ve stáří by měl splňovat především poţadavky na udrţení zdraví jako 

jednoho z hlavních faktorů kvality tohoto ţivotního období. Zodpovědnost za kvalitu ţivo-

ta a ţivot proţitý ve stáří je však na kaţdém jedinci. (Hrozenská, Dvořáčková, s. 40) 

Usnesením vlády České republiky ze dne 13. února 2013 č. 108 byl schválen Národní akční 

plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 aţ 2017. Jeho nedílnou součástí  

je Podkladová studie, která dokládá důleţitost navrţených opatření na základě statistických 

dat, mezinárodních výzkumů a trendů, aktuální situace v České republice. (Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, 2014a)  

Akční plán je hlavním výstupem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační soli-

darity, který byl v roce 2012 vyhlášen Evropským parlamentem a Radou na návrh Evropské 

komise. Pro efektivní vyuţití potenciálu stále rostoucího počtu seniorů se je třeba zaměřit 

na dvě základní oblasti – zdraví a celoţivotní učení a od nich se odvíjející účast  

na trhu práce, aktivní podíl na rozvoji občanské společnosti (formou dobrovolnictví  

či v rámci rodiny) a podporu mezigeneračního dialogu. (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2014c, s. 4-5) 

1.4 Příprava na stárnutí  

Mnoho budoucích seniorů si často nedokáţe nebo nechce představit, jaké změny v jejich 

ţivotě nastanou odchodem do důchodu. Ţe vlastně dochází k přechodu z jedné ţivotní eta-

py do druhé. Pro zjednodušení a ulehčení situace při přechodu do důchodu je velmi důleţi-

té seznámení se ještě v aktivním věku se všemi moţnými okolnostmi, které mohou nastat, 

a patřičně se na ně připravit.  
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Dle Šeráka (2009, s. 192) se jedná o aspekty: 

- Zdravotní, kdy by si měl jedinec osvojit zásady zdravého ţivotního stylu, myslet  

na prevenci chorob a obeznámit se s fyziologickými změnami způsobenými stárnutím, 

aby se mohl dostatečně připravit na minimalizaci jejich důsledků.   

- Sociální, kdy by měl být jedinec připraven na změnu ţivotního stylu, obeznámen  

s moţnostmi kvalitního a aktivního vyuţití volného času, a znát informační zdroje  

a nabídky různých aktivit.  

- Ekonomické, kdy by měl mít jedinec vyřešenou budoucí finanční situaci za pomoci 

např. penzijního nebo ţivotního pojištění a také vytvořeno vhodné materiální zázemí, 

čímţ se myslí pořízení nových spotřebičů a dopravního prostředku, aby tak došlo  

k minimalizaci nutných nákladů hrazených z penze.  

Mnozí odborníci se často shodují v tom, ţe jedinec by měl být povinen připravit se na stáří 

včas, sám a odpovědně. Stáří v ţádném případě nemusí vést nutně k retardaci, pokud bude 

organismus stárnoucího člověka cílevědomě a soustavně zatěţován. Taktéţ vliv psychiky  

na celkový proces stárnutí je nesporný. Dá se říci, ţe je mnohem významnější neţ působení 

sociálních a zdravotních faktorů stárnutí. (Haškovcová, 2010, s. 142)   

1.5 Odchod do důchodu 

Ne kaţdý senior se s odchodem do důchodu vyrovná lehce a bez problémů. Po odchodu  

do důchodu prochází senior určitými fázemi, které mohou probíhat u kaţdého ze seniorů 

zcela odlišně.  

Co se týká adaptace na odchod do penze, ta dle Vágnerové (2010, s. 470-472) trvá určitou 

dobu a probíhá v několika fázích, a to: Fáze přípravy na penzi  - důleţitou roli zde hraje 

celkový postoj ke stáří, očekávání a úvahy o nastávající změně. Fáze bezprostřední reak-

ce na změnu, spojená s pocitem vykořenění a ztráty zafixovaných jistot – období bez-

prostředně po odchodu do penze. Jedinec se nachází v tzv. přechodné fázi, kdy opustil do-

savadní styl ţivota a nemá ještě zaběhnutý nový. Fáze deziluze a postupného přizpůso-

bování nové životní situaci – začátek pocitu nudy a prázdnoty, absence pravidelné činnos-

ti a sociálních kontaktů. Nastává definitivní uvědomění, ţe ţivot se změnil a nutnost zamě-

ření na problém vyuţití času. Hledání nového stereotypu, který bude zvládnutelný,  

a zároveň uspokojující spočívá často v hledání alespoň částečného zaměstnání. Dochází  
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k výkyvům proţívání, kdy je důchod pociťován jako stresová situace – pocit ohroţení  

a bezmocnosti.  Fáze adaptace na životní styl důchodce a stabilizace nového stereotypu 

– stabilizace nových ţivotních rolí, hodnotového systému, sociálních kontaktů, zafixování 

nového ţivotního programu. 

Odchod do důchodu přináší pro seniory i stinné stránky, které se projevují následovně: 

 Stáří přináší nové zkušenosti a situace, se kterými se musí kaţdý člověk nějakým způso-

bem vyrovnat. Záleţí ovšem na kaţdém jedinci, jak tento vývojový úkol zvládne. Pro stáří 

jsou typické jak tělesné a psychické změny, tak změny postojů a sociálního chování, ale 

také úbytek a proměna sociálních rolí. Sociálně podmíněnou změnou role je odchod  

do důchodu. Odchod do důchodu znamená ztrátu profesní role. Nová role důchodce má 

horší sociální status a omezená privilegia. Po odchodu do důchodu je skupina starých lidí 

povaţována za určitou sociální minoritu, která je definována ekonomickou závislostí  

na společnosti a omezenou moţností nějak zasahovat do jejího dění.   

Odchod do důchodu zasahuje všechny sloţky lidské osobnosti. Projeví se i v oblasti zá-

kladních psychických potřeb jedince, kterými jsou: Potřeba stimulace – chybí dostatečný 

přísun smysluplných podnětů, naruší se ustálená struktura denního reţimu a ubývá sociál-

ních kontaktů. Potřeba orientace a učení – nutnost vyrovnat se s novou situací a hledat 

jiný způsob ţivota, který bude dostupný a přijatelný, ale zároveň i uspokojitelný.  Potřeba 

aktivity -  udrţení určité úrovně činnosti. Potřeba citové jistoty a bezpečí – potřeba je-

dince někam patřit a být někým akceptován. Potřeba seberealizace – potřeba hledání no-

vého způsobu seberealizace a sebepotvrzení, aby se jedinec necítil zbytečný a méněcenný.  

Potřeba otevřené budoucnosti – nutnost zaměření na jiné hodnoty neţ výkon  

a jeho společenská prezentace. (Vágnerová, 2010, s. 445-470) 

Jedním z negativních vlivů, který působí na seniory je i nedostatečná motivace k odchodu 

do důchodu. Senioři se tak snaţí co nejdéle setrvat v zaměstnání nebo získat nějakou jinou 

práci. Jejich důvody takového chování mohou být různé. Jedná se buď o skutečný zájem  

o profesi, o potřebu uchování sociálního statusu, daného profesí, o potřebu zachovat určitý 

ţivotní styl, jehoţ součástí je i zaměstnání, o potřebu kontaktu s lidmi nebo v neposlední 

řadě také o ekonomické důvody. 

Hasmannová a Marhánková (2014, s. 24) uvádí, ţe lidé s vyšším vzděláním, naplňují vizi 

aktivního stárnutí a setrvávají na trhu práce co nejdéle. Důvodem bývá i charakter zaměst-



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 19 

 

nání, jeţ lidé zastávají, které umoţňuje jeho vykonávání do pozdějšího věku, a zároveň 

potenciálně poskytuje větší míru seberealizace.  Častěji hodnotí odchod do důchodu jako 

nepříjemný záţitek lidé s vysokoškolským vzděláním, zatímco kvalifikovaní dělníci patří 

mezi skupinu, jeţ o důchodu hovoří jako o radostné události. Jedná se především  

o strukturu trhu práce a odlišný charakter jednotlivých povolání, jeţ různé socioekonomic-

ké a vzdělanostní skupiny vykonávají, a které se promítají do zapojení na trhu práce  

v pozdějším věku.  

Odchod do důchodu, dává na jedné straně seniorům prostor k oddechu, spánku a péči  

o sebe sama, na druhé straně sniţuje počet sociálních kontaktů člověka. Zároveň také dává 

prostor novým aktivitám, různým zálibám, poskytuje moţnost uskutečňovat vysněné re-

kreační činnosti. Období důchodového věku je jen jedním obdobím ţivota, kdy je moţnost 

volný čas trávit tak, jak si to člověk přeje. Hlavními proměnnými však zůstávají zdraví  

a příleţitost k práci. (Hrozenská, Dvořáčkvá, str. 43-44) 

Křivohlavý (2011, s. 13-15) uvádí, ţe je moţné zmírnit negativní dopady na seniory při 

odchodu do důchodu, a to pomoci se seniorům připravovat na to, co je v době důchodu 

čeká. Je však třeba s tím začít dříve, nikoliv aţ při vstupu do důchodu. Zvláště ve vyspě-

lých zemích se v současnosti objevily speciální kurzy pro lidi odcházející do důchodu. Jsou 

organizovány většími podniky pro své zaměstnance, nebo sociálními a dobrovolnými orga-

nizacemi. Tyto kurzy se zabývají otázkami typu jak se finančně připravit na důchod, jak  

si upravit vhodný byt, s jakými zdravotními obtíţemi je třeba počítat a moţnostmi jejich 

prevence, nebo jaké moţnosti jsou ve volbě náplně tohoto období.  
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2 DOBROVOLNICTVÍ 

Pod pojmem dobrovolnictví si lze představit mnoho oblastí lidské činnosti. Kaţdý z nás jiţ 

určitě někdy udělal něco pro druhého, někomu pomohl nebo něco zásluţného vykonal.  

Na dobrovolnictví lze nahlíţet z mnoha stran, lze jej dělit z různých hledisek a dle různých 

kategorií. V této kapitole si některé základní pojmy související s dobrovolnictvím předsta-

víme.  

Dobrovolnictví je činnost, která je vykonávaná na základě vlastní svobodné vůle 

v prospěch jiných jednotlivců, skupin, komunit, organizací, ţivotního prostředí, mimo čle-

nů rodiny a domácnosti dobrovolníka, bez nároku na odměnu.  

Formální dobrovolnictví, to jsou dobrovolnické aktivity vykonávané v rámci nebo pro-

střednictvím organizací, které mohou působit v rámci veřejného, podnikatelského, ale nej-

častěji v rámci třetího sektoru.  

Neformální dobrovolnictví označuje přímou pomoc poskytovanou jednotlivcům mimo 

rodiny a lidí ţijících v domácnosti dobrovolníka.  

Kromě těchto dvou základních druhů dobrovolnictví jsou dobrovolnické aktivity klasifiko-

vané na další typy. Nejčastěji se rozeznávají čtyři typy dobrovolnictví. 1. Vzájemná pomoc 

a svépomoc, 2. Sluţba jiným, 3. Participace, 4. Advokacie a vedení kampaní. Dobrovolnic-

tví v rámci těchto typů můţe mít různé podoby, od spontánních jednorázových soused-

ských vzájemně prospěšných aktivit aţ po formální, smluvně upravenou činnost zaloţenou 

na systematické, pravidelné a dlouhodobé sluţbě. (Bakošová, 2013, s. 83) 

Dle Všeobecné deklarace o dobrovolnictví, schválené mezinárodní správní radou Meziná-

rodní asociace pro dobrovolnické úsilí (IAVE) na 16. světové konferenci dobrovolníků, 

konané v Amsterodamu, v Nizozemí, v lednu 2001 v Mezinárodním roce dobrovolníků  

je dobrovolnictví základním stavebním prvkem občanské společnosti a uskutečňuje nej-

vznešenější aspirace lidstva – touhu po míru, svobodě, příleţitostech, bezpečí a spravedl-

nosti pro všechny. (HESTIA, 2015) 

Dle Tošnera a Sozanské (2006, s. 38-40) z hlediska historického vývoje rozeznáváme ev-

ropský model dobrovolnictví – komunitní, zde se dobrovolníci setkávají spontánně  

na základě společných zájmů v přirozeném společenství, jako jsou církve, dětské nebo 

sportovní organizaci. Určité charakteristiky jako osobní přátelské vztahy jsou nosnou silou 
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jejich činnosti. A dále vývojově mladší americký model dobrovolnictví – manažerský, 

zde s dobrovolníky pracují profesionálně vedená dobrovolnická centra, ta vyhledávají altru-

isticky zaměřené občany, kterým nabízejí dobrovolnictví v řadě oborů lidské činnosti.  

Z hlediska cesty, kterou se dobrovolnictví ubírá, mluvíme o dobrovolnictví, jeţ vzniká 

„zdola nahoru“ - tedy dobrovolnictví zaloţené na neformální skupině přátel, jejichţ čin-

nost postupně zraje k neformální strukturované skupině a poté k registrované neziskové 

organizaci. A dále pak o dobrovolnictví, které působí „zvenčí dovnitř“, kde jde o struktu-

rovanou organizaci, ve které pracují profesionálové, a která se rozhodne spolupracovat  

s dobrovolníky nebo jiţ stávající spolupráci s nimi lépe organizovat.  

Z hlediska role, kterou dobrovolnictví hraje v organizacích, tedy o míře vyuţití pomoci 

dobrovolníků, kdy je na nich přímo závislý chod organizace a dobrovolníci jsou zde vedle 

malé skupiny profesionálů rozhodující silou organizace. Dále pak, kdy dobrovolníci vyko-

návají činnosti spolu s profesionálními zaměstnanci, kde však dobrovolná činnost není 

základem provozu organizace, a kde činnost dobrovolníků není pro chod organizace nepo-

stradatelná, ale pomáhá zkvalitňovat poskytované sluţby a usnadňovat provoz.  

Z hlediska časového vymezení rozdělujeme dobrovolnictví na dobrovolné zapojení při jed-

norázových akcích pořádaných jednou nebo několikrát do roka. Dále na dlouhodobou dob-

rovolnou pomoc, která je poskytována pravidelně a opakovaně několikrát týdně po dobu 

celého roku. A na dobrovolnou sluţbu, kde se jedná o dobrovolný závazek se dlouhodobě, 

tedy i na dobu několika měsíců i let věnovat dobrovolné práci, často i mimo svoji zemi.  

Jak uvádí Pospíšilová (2011, s. 15-16) dobrovolnictví je především spojeno s neziskovými 

nevládními a nestátními organizacemi. Dobrovolníci v menší míře působí i ve firmách 

(nemocnice a školy) a v organizacích veřejné správy jako jsou obce, příspěvkové organiza-

ce jako muzea, domy dětí a domovy seniorů. Podle oblasti činnosti existuje řada typologií, 

které neziskové organizace rozlišují. Mezinárodní kategorizace ICNPO (International Ca-

tegorization of Nonprofit Organizations) je dělí do 11 kategorií: 1. kultura, sport a rekrea-

ce; 2. vzdělávání; 3. zdraví; 4. sociální sluţby; 5. ţivotní prostředí; 6. komunitní rozvoj;  

7. občanské/advokační organizace; 8. nadace a infrastruktura neziskového sektoru; 9. me-

zinárodní organizace; 10. profesní organizace a odbory; 11. jiné. 

Dle Schovancové a Foltové (2011, s. 110) je v dobrovolnické práci obsaţen obrovský po-

tenciál.  Neexistuje snad jediná oblast lidské činnosti, kde by se dobrovolnictví nemohlo 
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uplatnit. Ať uţ se jedná o pomoc trpícím lidem v nemoci či v nouzi, o ochranu přírody  

či zvířat, vytváření věcí či provozování nějakých, v té chvíli potřebných, sluţeb. Lze kon-

statovat, ţe dobrovolnictví je fenoménem, ve kterém se můţe naplno projevit jedinečná 

schopnost lidské solidarity, empatie a pravého obsahu lidství. 

Dobrovolnictví je neodmyslitelně spjaté s lidmi, kteří tuto činnost provádí. Přesnější cha-

rakteristiku pojmů dobrovolník a dobrovolnická sluţba následně uvádíme. 

Dobrovolníkem se všeobecně rozumí člověk, který bez nároku na finanční odměnu posky-

tuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních licí nebo společnosti. 

(Tošner, Sozanská, 2006, s. 35) 

Dle zákona o dobrovolnické sluţbě je dobrovolníkem fyzická osoba starší 15 let, jde-li  

o výkon dobrovolnické sluţby na území České republiky, fyzická osoba starší 18 let, jde-li 

o výkon dobrovolnické sluţby v zahraničí, která se na základě svých vlastních znalostí  

a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou sluţbu.  

Dobrovolníkem se můţe stát kaţdý, ať uţ ve své komunitě, sousedství, církvi anebo 

v konkrétní organizaci. (Hatoková, 2013, s. 150)  

Dobrovolnickou službou se rozumí činnost, při níţ dobrovolník poskytuje pomoc neza-

městnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiţeným, seniorům, příslušníkům ná-

rodnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogo-

vě závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakoţ i pomoc při péči o děti, mládeţ  

a rodiny v jejich volném čase. Dále pak pomoc při přírodních, ekologických nebo humani-

tárních katastrofách, při ochraně a zlepšování ţivotního prostředí, při péči o zachování kul-

turního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí. Ale také po-

moc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů me-

zinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací. (Česko, 

2002, § 2) 

Matoušek (2008, s. 61-62) uvádí, ţe i v sociálních sluţbách mohou dobrovolníci zastat 

mnoho uţitečné práce, a to zejména v kontaktu s klientem, kde vnášejí nadšení, vysokou 

angaţovanost, pruţnost, neformálnost a osobní přístup ke klientům. Dobrovolníkem  

se mohou stát studenti, kteří se připravují na pomáhající profese, nezaměstnaní lidé, kteří 

chtějí být uţiteční, ţeny pečující o rodinu a děti, které ještě nechtějí nastoupit do práce 
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 a chtějí se společensky uplatnit mimo domov, důchodci, kteří se cítí být málo využití  

a lidé vnímající svou práci jako jednostrannou, kde nejsou v kontaktu s jinými lidmi.  

Mezi jiné související pojmy s dobrovolnictvím patří bezesporu pojmy filantropie, altrui-

zmus, dobročinnost a charita. Filantropie se definuje jako lidumilnost a dobročinnost.  

V současnosti se tento pojem velmi často pouţívá jako označení pro modernější formu 

dárcovství, které se snaţí řešit problémy společnosti podporou vzdělávání, inovací a rozvo-

jem schopnosti lidí tak, aby si byli schopni pomoc sami.  Filantropie je historicky více vá-

zána na bohatší členy společnosti a je spjatá i se sociálně zodpovědným chováním podnika-

telských subjektů. Altruizmus je protikladem egoizmu. Vyjadřuje mravní princip, který 

spočívá v nezištné sluţbě jiným lidem a v ochotě obětovat vlastní zájmy pro jejich dobro.  

Na rozdíl od filantropie se vztahuje pouze na konání jednotlivců, nikoliv institucí. Dobro-

činnost označuje různé aktivity motivované láskou k bliţnímu a snahou pomoci člověku, 

lidstvu, světu. Podstatu tvoří dárcovství, které můţe mít formu materiální  

a finanční. Charita je tradičnější pojmenování altruistického chování jednotlivců nebo 

institucí zaměřené na pomoc lidem v nouzi. Snaţí se zmírňovat okamţité utrpení, případně 

bídu lidí. (Chomová, 2011, s. 11,12) 

A s tím také související bliţší popis pojmu altruistické a prosociální chování: 

Altruistické chování – ochota jedince pomáhat druhé osobě navzdory volby, aby se roz-

hodl jinak. Jedná se o chování, pro něţ je příznačné zaujímání hlediska druhého a empatie 

se záměrem prospět druhé osobě, i kdyţ iniciátor pomoci není nucen podporu poskytnout.  

Prosociální chování – cílem prosociálního chování je zlepšit situaci příjemce pomoci, 

přičemţ iniciátor pomoci není povinen pomáhat. (Hewstone a Stroebe, 2006, s. 53-54) 

Význam dobrovolnictví lze také sledovat ze tří úhlů pohledu. Jaký význam jeho činnost 

přináší přímo dobrovolníkovi, jakým způsobem je podstatná pro organizaci a co přináší 

celé společnosti. Význam pro dobrovolníka mají motivy, které ho vedou k dobrovolnické 

činnosti. V zemích s dlouholetou tradicí dobrovolnictví získávají dobrovolníci díky své 

činnosti prestiţ. Význam pro organizaci - stejně jako u dobrovolníků existují motivy, 

které vedou organizace k tomu, aby s dobrovolníky začaly spolupracovat. Jedná se napří-

klad  

o úsporu finančních prostředků, o získání kreativních nápadů dobrovolníků nebo  

o propagaci organizace informováním svého okolí o její činnosti. Význam pro společnost 
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- dobrovolnictví podporuje občanskou aktivitu, solidaritu mezi lidmi a posiluje sociální 

společenskou soudrţnost, coţ je hlavním cílem rozvoje dobrovolnictví. Tvorba stabilního 

sociálního prostředí je ţivotně důleţitá pro fungování moderní společnosti. (Šormová, 

Klégrová,2006, s. 13-15) 

2.1 Dobrovolnictví seniorů 

V České republice je dobrovolnictví obecně povaţováno za aktivitu, které se věnují spíše 

mladí lidé neţ lidé ve starším věku. Starší lidé pro výkon dobrovolnictví však mají naopak 

několik předností, které jsou právě při dobrovolnictví velmi velkou výhodou. Tato genera-

ce je schopna citlivě vnímat potřeby ostatních a je tak více připravena pomáhat potřebným. 

Taktéţ disponuje cennými a praktickými zkušenostmi z jejího profesního ţivota, a ty mo-

hou být velmi uţitečné v rámci charitativní činnosti. Odborníci potvrdili, ţe účast seniorů 

na dobrovolnictví u nás je malá. Viníkem zde není jen malá poptávka ze strany seniorů,  

ale také nedostatečná nabídka. Na sloţení dobrovolníků z řad seniorů má vliv poměr po-

hlaví ve vyšším věku, kdy se těchto aktivit více zúčastňují ţeny, a dále pak častěji osoby, 

které tvoří domácnosti jednotlivce. Dle výzkumu Respekt institutu, 50+ Aktivně, 2010  

se ukázalo, ţe senioři projevují velký zájem o aktivity zaměřené na péči o seniory a naopak 

nejmenší zájem byl projeven o aktivity zaměřené na práci s mládeţí. Ve skupině seniorů  

je velký potenciál pro jejich zapojení do různých dobrovolnických programů. V současné 

době je ale několik bariér, které vyuţití tohoto potenciálu omezují. Jde především o nedo-

statek poskytovaných informací o moţnostech dobrovolnictví v České republice, nedosta-

tek financování aktivit tohoto typu, nepropracovaný systém přípravy dobrovolníků a absen-

ci institucionálního a právního zajištění. Propagace a podpora dobrovolnictví je v tomto 

případě velmi nutná. (Bočková, Hastrmanová, Havrdová, 2011, s. 87-91) 

O dobrovolnické aktivity projevují větší zájem senioři s vyššími příjmy, senioři s příjmy 

niţšími spíše hledají placené aktivity. Mezi bariéry, které brání dobrovolníkům z řad senio-

rů zapojit se do dobrovolnické činnost, patří kulturní mýty hovořící o stáří jako o etapě 

odpočinku, nedůvěra seniorů ve vlastní schopnosti přenést své ţivotní zkušenosti mladší 

generaci, obava seniorů s finančního zatíţení v případě zapojení se do dobrovolnických 

aktivit a bariéry plynoucí z jejich psychického stavu a celkové únavy. (Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, 2014b, s. 25) 
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Vzdělání představuje také velmi důleţitý aspekt ve výkonu dobrovolnické činnosti. Dobro-

volnictví se věnuje nejvíce jedinců s vysokoškolským vzděláním a nejméně těch se základ-

ním vzděláním. (Schovancová, Foltová, 2008, s. 120) 

V současnosti se mnohé dobrovolné aktivity seniorů formují skrze seniorská hnutí, městské 

kluby seniorů či řadu zájmových organizací a občanských sdruţení, ve kterých senioři pře-

vzali hlavní zodpovědnost za realizaci určité oblasti aktivit a činností. Senioři se realizují 

rovněţ v rámci své rodiny či formou sousedské výpomoci. (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2014b, s. 25) 

Kitliňská (2012, s. 130-132) poukazuje na moţnost vyuţití dobrovolnictví v kontextu  

s mezigeneračním učením, které můţe být realizováno třemi způsoby, a to dobrovolnic-

tvím pro seniory, kdy mladí lidé pomáhají seniorům, dobrovolnictvím seniorů, kdy seni-

oři pomáhají mládeţi, a společnou činností, kterou senioři vykonávají ve spojení s mládeţí 

k dosaţení určitého cíle. Dobrovolnictví v tomto směru představuje přínos pro všechny 

zúčastněné generace. Aplikace mezigeneračních programů do sociálních sluţeb můţe při-

nést zlepšení kvality ţivota jednotlivých generací. Právě senioři mají mladším generacím 

co nabídnout: zralost, dovednosti, dostupnost, věrnost a loajálnost, počet (rostoucí popula-

ce  

ve starším věku), důvěru a autoritu, trpělivost a toleranci, nabízejí ţivotní zkušenosti  

a jiný pohled, kdy mohou pomáhat jako mentoři. Dle Brumovské a Seidlové Málkové 

(2010, s. 11) je mentoring blízký, individuální, mezigenerační vztah staršího, zkušenějšího 

mentora, který má zájem předat své zkušenosti a vědomosti mladšímu a méně zkušenější-

mu chráněnci.  

2.2 Dobrovolnictví v České republice  

Spolková činnost a s ní související dobročinnost se rozvíjela v českých zemích zejména  

v 19. století v době národního obrození, které probíhalo současně s procesem transformace 

feudálního společenství v občanskou společnost. V té době vznikla řada vlasteneckých 

spolků na podporu umění, kultury, vědy a vzdělání. Některé z nich, jako Hlávkova nadace, 

Sokol, Sdruţení dobrovolných Hasičů, přetrvaly dodnes. Současně s těmito obrozeneckými 

aktivitami vznikaly v Českém království obdobné organizace křesťanské, ţidovské, ně-

mecké a další, které byly také postaveny na dobrovolné spolupráci a pomoci. Po vzniku 

samostatného Československa se dobročinnost ještě rozvinula. Vývoj byl přerušen nejprve 
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německou okupací a později vznikem komunistického státu. Tradice opravdu dobrovolné 

práce byla za totalitního reţimu násilně přerušena a činnost všech forem nezávislých orga-

nizací byla systematicky redukována nebo zcela podřízena politickému vedení státu a ko-

munistické strany a podléhala přísné kontrole. V rámci taţení proti církvím byly od roku 

1951 systematicky rušeny všechny jejich charitativní a sociální organizace. Rok 1968 zna-

menal určité zlepšení, ale skutečná aktivizace a obnova občanských iniciativ nastala  

aţ po listopadu 1989.  

Nová kapitola občanských aktivit v našich zemích se začíná psát od roku 1990, kdy tehdej-

ší Federální shromáţdění přijalo zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Následovaly 

další zákony: č. 308/91 Sb., o svobodě náboţenské víry a postavení církví a náboţenských 

společností, zákon č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech, zákon č. 227/97 

Sb., o nadacích a nadačních fondech a novela občanského zákoníku, která hovoří o zájmo-

vých sdruţeních. V těchto letech, se opět začal postupně projevovat zájem občanů o jiný 

ţivotní styl i o rozvoj tradičních humanistických hodnot a přirozených lidských potřeb po-

máhat ostatním, především těm členům společnosti, kteří jsou slabí či se z různých důvodů 

nacházejí v obtíţích a nemohou si sami pomoci. Lidé kromě svého profesního uplatnění 

hledali jiné způsoby seberealizace, jak vyuţít svých dovedností a znalostí.  

Po roce 1989 došlo v tehdejším Československu k nebývalému rozvoji nestátního nezisko-

vého sektoru. Spolky a sdruţení potlačené minulým reţimem byly obnoveny, řada  

z nich získala v rámci restitucí původní majetek a mohla tak pokračovat ve své činnosti. 

Patří k nim např. YMCA, Sokol a Skaut-Junák, kterým se v krátké době podařilo znovuvy-

tvořit celostátní síť organizací, jeţ jsou v podstatné míře postaveny na dobrovolné činnosti 

svých členů. Vedle toho vznikly tisíce nových neziskových organizací, ty neměly ţádný 

majetek, stavěly svoji činnost na lidském nadšení a pomoci dobrovolníků. Hovoříme o kul-

turních, sportovních, dětských a mládeţnických organizací, kde skupiny občanů dobrovol-

ně samy pro sebe a své přátele realizují řadu aktivit. Patří sem i organizace s charitativním 

a sociálním či zdravotním zaměřením, jeţ se snaţí pomáhat svým členům, kteří jsou něja-

kým způsobem ve společnosti znevýhodněni, ať jiţ jsou to senioři, příslušníci národnost-

ních či jiných menšin nebo tělesně či mentálně handicapovaní. Kaţdoročně jsou zde odpra-

covány sta tisíce hodin zdarma, které spolu se sbírkami finančními i věcnými přispívají  

ke zvýšení kvality ţivota členů. Nestátní neziskový sektor a s ním dobrovolnictví, přesto 

dosud nezískal plnou podporu a zájem veřejnosti ani státu.  Pro dobrovolnou činnost  
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je velmi důleţitá publicita, která ukazuje nejen uţitek, jeţ z dobrovolné pomoci má její 

příjemce, ale také přínos, který dobrovolná činnost přináší dobrovolníkovi tj. šance najít 

nové přátelské vztahy, získat zkušenosti a nové dovednosti, aktivně přeţít dobu nezaměst-

nanosti či se inspirovat k novému profesnímu zařazení. Změnu přináší postupně se rozšiřu-

jící povědomí o dobrovolnictví a neustále přibývající počet organizací, které vnímají dob-

rovolníky jiţ nejen jako doplněk své činnosti, ale jako trvalý zdroj pomoci i nových podně-

tů. Také postupně zakládaná dobrovolnická centra, jejichţ hlavním posláním je podpora  

a propagace dobrovolnictví ve společnosti včetně spolupráce s organizacemi vyuţívajícími 

dobrovolníky i realizace vlastních dobrovolnických programů. 

Změnu přinesl i Mezinárodní rok dobrovolníků - 2001, začalo se v něm pracovat na právní 

úpravě dobrovolnictví, coţ bylo završeno prvním českým legislativním počinem v oblasti 

dobrovolnictví - zákonem o dobrovolnické sluţbě (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické 

sluţbě), podle kterého byla udělena akreditace mnoha organizacím na různé projekty. Byly 

také vypsány první granty na dobrovolnické programy a byla připravena řada aktivit přibli-

ţujících dobrovolnictví veřejnosti. 

Podobně byl úspěšný rok 2011, kdy Rada Evropské unie svým rozhodnutím z 24. listopadu 

2009 vyhlásila rok 2011 jako Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního 

občanství.  V rozhodnutí Rady EU je definováno, ţe dobrovolná činnost je jednou ze zá-

sadních dimenzí aktivního občanství a demokracie, jejichţ prostřednictvím se v praxi reali-

zují evropské hodnoty jako solidarita a zákaz diskriminace, a jeţ tak přispívají k harmonic-

kému rozvoji evropských společností. Uvádí se, ţe dobrovolná činnost poskytuje příleţitost 

získat bohaté praktické zkušenosti umoţňující rozvoj sociálních dovedností a kompetencí  

a přispívající k solidaritě. Činnosti dobrovolníků všech věkových kategorií jsou nesmírně 

důleţité pro rozvoj demokracie, která je jedním z principů, na nichţ je EU zaloţena.  

Na základě výzkumu Index občanské společnosti (CIVICUS Civil Society Index), který 

realizovala Nadace rozvoje občanské společnosti spolu s Fakultou humanitních studií Uni-

verzity Karlovy v roce 2004, a do kterého je zapojeno více neţ 50 zemí celého světa, vy-

chází Česká společnost celkově poměrně vyváţená a stabilní v oblastech jako je svoboda  

a právní prostředí, ale mezi její nejslabší stránky patří vzájemná důvěra, tolerance a tzv. 

veřejný duch. (Jiří Tošner a kol., 2014, s. 7-10) 
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Dobrovolnictví jako celek však dosud není v České republice právně zakotveno. Jedinou 

právní normou je zákon č. 198/2002 Sb., O dobrovolnické sluţbě, vešel v platnost v roce 

2003 a je důleţitou součástí rozvíjejícího se managementu dobrovolnictví. Zákon neupra-

vuje podmínky dobrovolné činnosti obecně, ale udává, co musí organizace splnit, aby moh-

la být podporována státem, aby měla své dobrovolnické sluţby akreditované. Vymezuje 

tedy základní náleţitosti podpory dobrovolnické sluţby, dále náleţitosti smluv mezi vysíla-

jící organizací a dobrovolníkem a mezi vysílající a přijímající organizací. (AUSPICIA, 

Varvaţovská, 2014, s. 35) 

Organizace, které splnily poţadavky vyplývající ze zákona č. 198/2002 Sb.,  

o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonů, a byla jim Ministerstvem vnitra udě-

lena akreditace na určitý projekt v oblasti dobrovolnické sluţby, jsou uvedeny v Seznamu 

akreditovaných projektů vysílajících organizací v oblasti dobrovolnické sluţby, dostupném 

na stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Akreditaci je udělena na dobu tří let.  

Od doby nabytí účinnosti novely zákona o dobrovolnické sluţbě č. 86/2014 Sb., je akre-

ditace udělována na dobu 4 let. Organizace s akreditovaným projektem dobrovolníky vybí-

rá, eviduje, připravuje a vysílá k výkonu dobrovolnické činnosti. Informace o akreditova-

ných projektech, vysílajících organizací v oblasti dobrovolnické sluţby slouţí pro zájemce  

o dobrovolnou činnost, kteří se mohou na tyto organizace obrátit a nabídnout jim své 

schopnosti, dovednosti, zkušenosti a chuť vykonat prospěšnou činnost pro své bliţní. (Mi-

nisterstvo vnitra české republiky, 2015) 

2.3 Dobrovolnictví ve světě  

Díky vysokému stupni techniky globálně propojeném, a zároveň plném obrovských kon-

trastů, v současném světě představuje dobrovolnictví fenomén, který překračuje hranice 

států, náboţenských i sociálních skupin, a který ukazuje na moţnost souţití zaloţeném  

na vzájemné pomocí a solidaritě. Dobrovolnictví zahrnuje jak činnosti na místní a národní 

úrovni, tak mezistátní a mezinárodní programy. Dobrovolníci se svou činností podílejí  

na humanitárních programech OSN, v technické spolupráci, obraně lidských práv, v proce-

su podpory demokracie, ale také v kampaních na podporu zvyšování gramotnosti a ochrany 

ţivotního prostředí. (Tošner, Sozanská, 2002, s. 23-24) 

Zapojování se občanů do dobrovolnictví je ve vyspělých demokratických krajinách kaţdo-

denní praxí a má svou dlouhodobou tradici.  
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5. prosinec byl určen v roce 1985 Valným shromáţděním Organizace spojených národů  

za Mezinárodní den dobrovolníků, tedy kaţdoroční svátek dobrovolníků, dobrovolnických 

komunit a organizací. V současnosti je tento den oslavován více jak polovinou krajin světa. 

20. listopadu 1997 Valné shromáţdění Organizace spojených národů přijalo rezoluci, kte-

rou byl vyhlášen rok 2001 za Mezinárodní rok dobrovolníků. Rezoluce byla podpořena 123 

krajinami světa. Za hlavního koordinátora aktivit v rámci Mezinárodního dne dobrovolníků 

byla oficiálně určená organizace United Nations Volunteers (UNV). V roce 1990  

na 11. světové konferenci v Paříţi byla Mezinárodní asociací pro dobrovolnické úsilí (In-

ternational Association for Volunteer Effort – IAVE) přijata Všeobecná deklarace o dobro-

volnictví. IAVE se jako jediná výlučně zaměřuje na propagaci, podporu a ocenění dobro-

volnictví na celém světě, zastřešuje síť organizací a jednotlivců ve více jak 100 krajinách 

světa. 

Ve všeobecné deklaraci o dobrovolnictví je uvedeno, ţe dobrovolnictví: je zaloţeno  

na osobní motivaci a osobním rozhodnutí; je to způsob podpory aktivní občanské partici-

pace a zájmu o rozvoj komunity; má formu skupinové aktivity, vykonávané většinou 

v rámci určité organizace; zvyšuje lidský potenciál a kvalitu kaţdodenního ţivota; posilňu-

je lidskou solidaritu; poskytuje odpovědi na důleţité výzvy naší společnosti a snaţí se při-

spívat k vytváření lepšího a pokojnějšího světa; přispívá k ţivotaschopnosti ekonomického 

ţivota a i k tvorbě pracovních míst a nových profesí. (Ekumenická rada církví na Sloven-

sku, 2007) 

Úroveň dobrovolnictví záleţí i na takových faktorech, jako je ekonomická a politická situ-

ace, stupeň rozvoje neziskového sektoru a jeho reputace, kultura dobrovolnictví a trh práce. 

Co se týká právního rámce, ten je pouze částí sociálního a institucionálního kontextu tvoří-

cího dobrovolnictví v dané krajině. Několik Evropských krajin, jako Chorvatsko, Maďar-

sko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko  

a Španělsko, jiţ přijalo zákonná ustanovení týkající se dobrovolnictví. Další krajiny, jako 

Srbsko, Bosna a Hercegovina, takovou legislativu připravují. (Dobrovolnictví a právní 

úprava, s. 9) 

Ve vyspělých státech světa je dobrovolnictví nenahraditelnou součástí fungování nemocnic 

a hospiců. V západní Evropě a USA jsou projekty dobrovolnické činnosti podporované 

širokou odbornou a laickou veřejností a dosahují vysokou úroveň práce. Dobrovolníci  
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se mimo přímé činnosti s pacienty mohou věnovat i jiným činnostem jako je fundraising 

(získávání financí) nebo propagaci. (Hatoková, 2013, s. 150 -151) 
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3 MOTIVACE  

Nejdůleţitějším úkolem psychologie bylo a bude vysvětlit, proč se lidé chovají tak, jak  

se chovají.  Toto „proč“ má dva základní aspekty. Jedním je způsob chování, tedy proč  

se někdo v dané situaci chová tak a jiný zcela odlišně, a druhým je otázka cíle tohoto cho-

vání, tedy důvod. Způsob chování, to jak se člověk chová, vyplývá z toho, jak interpretuje 

danou situaci, a to je určováno jeho zkušenostmi, chová se tak, jak se chovat naučil.   

Na otázku cíle chování dává odpověď  psychologie motivace či motivace chování pro-

střednictvím termínů určitých konkrétních motivů. (Nakonečný, 1996, s. 5) 

Pro usnadnění pochopení průběhu motivace je nutné popsat základní pojmy, jako motiva-

ce, motiv, stimul a motivace výkonu, které jsou s touto problematikou úzce spjaty.  

Motivací se rozumí souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které vzbuzují, aktivují, dodávají 

energii lidskému jednání a proţívání, zaměřují toto jednání a proţívání určitým směrem, 

řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků a ovlivňují téţ způsob reagování jedince  

na jeho jednání a proţívání, jeho vztahy k ostatním lidem a ke světu.  (Průcha, Walterová, 

Mareš, s. 127) 

Motivace je proces, který je iniciovaný výchozím motivačním stavem, v jehoţ obsahu  

se odráţí určitý deficit ve fyzickém či sociálním bytí jedince, a směřující k odstranění toho-

to deficitu, které je proţíváno jako určitý druh uspokojení. Motivační stav charakterizovaný 

určitým deficitem lze označit jako potřebu, něco potřebovat, znamená mít něčeho nedosta-

tek, resp. udrţovat takový stav věcí, nezbytný k udrţení bezporuchového fyzického  či so-

ciálního fungování jedince. Udrţování tohoto stavu, jeho obnova, kdyţ došlo k jeho naru-

šení, je pak smyslem chování. Chování je zde aktivita zprostředkující vztah mezi potřebou 

a jejím uspokojením. Motiv pak vyjadřuje obsah tohoto uspokojení. (Nakonečný, 1996,  

s. 27) 

Motiv představuje pro člověka vnitřní psychickou sílu, která ho buď vědomě, ale také ne-

vědomě aktivuje k činnosti. Všeobecným cílem motivu je dosáhnutí stavu psychického 

nasycení a uspokojení z dosaţeného cíle. Stimul představuje podnět přicházející z venku  

a plynoucí směrem do vnitra člověka jako podnět vyvolávající změny v motivaci člověka. 

(Gymerská, Kopcová,  Mydlíková, Vaska, 2006, s. 21) 

Dle Plamínka (2002, s. 74) je motivem lidského chování naplňování potřeb, kde základní-

mi sloţkami tohoto procesu jsou odstraňování nepříjemných pocitů a navazování pocitů 
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příjemných. Proţívání pocitů bývá i v pozadí procesu učení. Co je nám příjemné, to znovu 

rádi uděláme a naopak co je nám nepříjemným, to máme tendenci nedělat. Šimková (2006, 

s. 53) uvádí, ţe stimul představuje vnější podnět, který má určitý motiv podnítit nebo 

utlumit. Stimul má ţádoucí účinek jenom tehdy, pokud je v souladu s motivačním profilem 

člověka.  

Motivace výkonu – výkon jedince je motivován jednak vnitřními faktory zejména potře-

bami, a jednak vnějšími faktory, tzv. incentivami. Chování jedince, jehoţ cílem je dosáh-

nout určitého výkonu, probíhá v několika fázích, a to vzbuzení některých potřeb, posouzení 

vlastních moţností výkonu dosáhnout, očekávání, ţe potřeba bude uspokojena a rozhodnutí 

vykonat příslušnou činnost.  (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 128) 

Dle výzkumného projektu „Developing the Volunteer Motivation Inventory To Assess the 

Underlying Motivational Drives of Volunteers in Western Australia“, uskutečněného 

v Austrálii v roce 2002 a zaměřeného na určení klíčových faktorů, které motivují dobro-

volníky k výkonu dobrovolnictví, bylo určeno deset klíčových motivačních kategorii. Šest 

z těchto kategorií jiţ bylo identifikováno dříve Clary, Snyder a Ridge (1992), a zbývající 

čtyři byly nově odvozeny. Za nejdůleţitější motivaci byly uvedeny hodnoty, které jsou za-

loţeny na hluboce zakořeněném přesvědčení, ţe je důleţité pomáhat druhým. Jako druhou 

nejdůleţitější motivací bylo uvedeno přesvědčení, ţe pomoc druhým bude i přínosem pro 

dobrovolníky samotné a jednou se jim vrátí. V třetím pořadí je nejdůleţitější motivací pocit 

uznání. Kariéra, rozvoj, sociální a ochranné faktory byly obecně povaţovány za méně důle-

ţité. Za hlavní důvody, proč lidé nemají zájem vykonávat dobrovolnictví, bylo zjištěno,  

ţe nejsou plně přesvědčeni o smysluplnosti výkonu dobrovolnictví, ale také to, ţe jsou 

velmi zaneprázdněni a mají nedostatek volného času. (Esmond, Dunlop, 2004, s.  6-9) 

3.1 Teorie motivace  

V klinicko-psychologické praxi, psychologii řízení sociálních systémů organizace,  

ale i v jiných oborech je koncept motivace nepostradatelný, neboť umoţňuje chápat psy-

chologické důvody lidského chování. Psychologické úvahy o příčinách lidského jednání 

nacházíme uţ u nejvýznamnějších představitelů starověké západní filozofie, u Sokrata 

jeho úvahy o vztahu rozumu a mravnosti, u Platona úvahy o duševních aspektech lidských 

ctností a Aristotela, který vyslovil přesvědčení, ţe nejvyšším cílem lidského ţivota je najít 

štěstí prostřednictvím rozumného jednání. Dle teorie evoluce Ch. Darwina je chování 
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funkcí adaptace na ţivotní podmínky.  Lidské chování je určeno dvěma základními proce-

sy, a to emocionálně-motivačními a kognitivními, kdy emocionálně-motivační určuje směr 

a sílu chování a kognitivní jeho způsob, tj. závislost na situaci, v níţ se uskutečňuje.  

U psychoanalitické teorie motivace je klasickým zdrojem motivace dílo S. Freuda, který 

uvádí, ţe podstata člověka je pudová, a v jeho duševním ţivotě se prosazují nevědomé ten-

dence a touha po slasti. V psychoanalitické teorii motivace je zdůrazněn především rozho-

dující vliv nevědomých tendencí, kdy chování člověka má v tomto smyslu převáţně nevě-

domý původ.   Nevědomé motivy hrají v kaţdodenních běţných činnostech člověka velkou 

roli, a protoţe kaţdé chování je motivováno, je nutno brát zřetel k jeho nevědomým zdro-

jům, tj. k potlačeným mentálním obsahům a vnitřním i vnějším konfliktům člověka. U Be-

havioristické teorie motivace se Behaviorismus v počátcích opíral pouze o experimentální 

výzkum chování zvířat v laboratořích, získané poznatky ovšem nedovolovaly zobecnění, 

která by byla aplikovatelná na člověka. Pojem motivace je nepotřebný, aktivita organismu 

je faktem jeho ţivotnosti.  Aktivita u člověka je podstatnou vlastností jeho existence, urči-

tou formou dění, a nikoli něco co má být teprve motivováno. Teorie motivace v humanis-

tické psychologii se začala vedle behaviorismu a psychoanalýzy formovat na začátku pa-

desátých let minulého století.  Etablovala se v rámci prosazování humanismu. Humanistic-

ká psychologie neklade ve srovnání s psychoanalýzou takový důraz na nevědomí, připouští 

jeho existenci, ale rozhodující je vůle. Ve srovnání s behaviorismem zdůrazňuje, ţe člověk 

není bytostí reaktivní, nýbrţ aktivní a jeho jednání je určováno vztahem k budoucnosti,  

a nikoliv k minulosti. V humanistické psychologii je u motivace hlavním hlediskem systém 

hodnot. (Nakonečný, 1996, s. 148-164) 

Všechny teorie motivace mají usnadnit poznání a sledování změn potřeb lidí, které je moti-

vují. Mezi hlavní teorie motivace patří.  

3.1.1 Maslowova teorie hierarchie potřeb  

Abraham Maslow chápal jedince jako psychologický organismus, jehoţ snahou je uspoko-

jit své ţivotní potřeby. Tyto potřeby nejsou uspokojovány na stejné úrovni, ale mají různý 

význam, různou váhu. Maslowova pyramida potřeb se skládá z pěti úrovní. Při přechodu  

z jedné motivační úrovně do druhé – vyšší, je třeba uspokojit potřeby té niţší úrovně.  
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Obrázek 1. Maslowova pyramida potřeb  

Zdroj: internet  

Fyziologické potřeby tvoří hlavní lidské potřeby. Jedná se o základní existenční podmín-

ky, kde kromě jídla, pití a spánku, patří také základní nezbytné pracovní podmínky, potřeba 

mzdy aj. Po splnění těchto základních potřeb člověk uspokojuje druhý hierarchický stupeň, 

který tvoří potřeby bezpečí. Potřeby bezpečí jsou potřeby existenční jistoty a bezpečnosti, 

např. jistota zaměstnání nebo pozice v zaměstnání. Na třetí hierarchické příčce jsou spole-

čenské (sociální) potřeby, kterými jsou např. sociální podmínky spolupráce, komunikace.  

Na čtvrté úrovni se nachází potřeba uznání, ta vyjadřuje osobní uspokojení z práce, uznání 

jeho funkce a prospěšnosti pro organizaci. Potřeba seberealizace představuje nejvyšší úro-

veň jedince do pracovního procesu. Zde se práce stává člověku koníčkem, tato potřeba  

je na vyšší úrovni neţ mzda, protoţe mu přináší větší uspokojení.  

3.1.2 Herzbergova teorie dvou faktorů  

Teorie amerického psychologa Fredericka Herzberga vznikla na přelomu padesátých a še-

desátých let minulého století a je po motivační teorii A. Maslowa druhou nejčastěji citova-

nou motivační teorií. Herzberg na základě pozorování identifikoval dvě skupiny faktorů, 

kde první označil jako hygienické vlivy a druhou jako motivátory.  

1) Hygienické vlivy (faktory vnější) mají působnost v dimenzi: 

PRACOVNÍ NESPOKOJENOST – PRACOVNÍ SPOKOJENOST  

Hygienickými vlivy se rozumí činitelé nebo podmínky, v nichţ zaměstnanec pracuje,  

a které ovlivňují buď jeho spokojenost, nebo nespokojenost. Pokud se nachází tyto faktory  
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v nepříznivém stavu nebo kvalitě, vyvolávají u zaměstnance pracovní nespokojenost, která 

můţe vést aţ ke konfliktům. Působí tak negativně na motivaci pracovního jednání. Splnění 

určité úrovně hygienických vlivů vede pouze k pracovní spokojenosti a je jen velmi malou 

motivací k vyššímu výkonu. Mezi hygienické vlivy patří pracovní podmínky, základní 

sloţka mzdy, pracovní jistoty, personální politiky a mezilidské vztahy s nadřízenými, kole-

gy.  

2) Motivátory (faktory vnitřní) mají působnost v dimenzi: 

PRACOVNÍ NESPOKOJENOST – PRACOVNÍ SPOKOJENOST + MOTIVACE 

Motivátory se rozumí vlivy, které uspokojují lidské potřeby a aktivizují zájem a úsilí pra-

covníků ke zlepšení vykonávaných aktivit. Motivace je odrazem potřeb a motivátory jsou 

pak prostředkem k jejich uspokojení. Pokud jsou tyto faktory v nepříznivém stavu, tak způ-

sobují pracovní nespokojenost a nepřiměřenou motivaci k práci. V opačném případě  

se však dostavuje pracovní spokojenost a příznivá pracovní motivace. Za motivátory jsou 

povaţovány tyto činitele: práce sama, její obsah, pohyblivé sloţky mzdy, osobní a psychic-

ký rozvoj pracovníka, odpovědnost, postup, uznání za prokázanou práci.  

Herzbergova motivační teorie ukazuje na tu skutečnost, ţe pracovní motivace úzce souvisí 

s pracovní spokojeností. Současně však zdůrazňuje, ţe pracovní spokojenost nemusí auto-

maticky znamenat motivovanost pracovníka.  

3.1.3 Teorie X a Y Douglase McGregora 

Jeden z nových přístupů přinesl Douglas McGregor na počátku sedmdesátých let minulého 

století. Zastává názor, ţe vedoucí volí svůj styl jednání na základě své představy o vlast-

nostech podřízených. Existují podle něj dva extrémní přístupy k řízení. 

Teorie X předpokládá, ţe člověk má přirozenou nechuť k práci a dle moţností se jí vyhý-

bá, je pro něj důleţitá jen z důvodu obţivy. Dává přednost vedení, vyhýbá se zodpovědnos-

ti a riziku. Tito lidé musí být k práci nuceni a pod neustálou kontrolou. Teorie X, neboli 

pevné vodítko, zdůrazňuje význam hmotné stimulace za konkrétní výkon, to znamená vý-

razné prosazování motivace pozitivní a negativní pomocí odměn a trestů. Tato teorie  

je nejčastěji uplatňována při řízení méně kvalifikovaných lidí, v rutinních oblastech práce, 

které vyţadují jednoznačné vedení a okamţité a jasné oceňování výsledků práce.  
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Teorie Y předpokládá, ţe jak fyzická tak i duševní námaha při práci jsou přirozené stavy 

člověka, tak jako hraní nebo spánek. Z těchto důvodů normální člověk práci neodmítá,  

je sám iniciativní. Sebeuspokojení je mu nejdůleţitější odměnou. Vyhledává odpovědnost  

a moţnosti seberealizaci. V tomto případě stačí pouhé usměrňování, minimum kontroly  

a vhodné formy motivace. Teorie Y, volné vodítko, klade důraz na nepřímou stimulaci. 

Celkový systém řízení organizace je postaven na podpoře iniciativy, podnikavosti, se-

bekontroly, seberealizace. Řízení v duchu této teorie, dávají především přednost tvůrčí pra-

covníci. Šimková (2006, s. 54-56)  

3.2 Teorie motivace k dobrovolnictví užívané ve světě  

V rámci psychologických motivačních úvah byl v osmdesátých letech minulého století vy-

tvořen tzv. dvoufaktorový model dobrovolnictví, jehoţ smyslem bylo diferencovat moti-

vaci dobrovolníků na altruistickou (tendence udělat něco pro druhé) a egoistickou (tenden-

ce udělat něco pro sebe). Později byl tento model rozšířen o faktor sociálního závazku  

na model třífaktorový. (Mlčák a Šamajová 2013, s. 30) 

Rehberg (in Mlčák a Šamajová, 2013, s. 30) diferencoval motivy dobrovolníků na allocen-

trické (dosahování něčeho pozitivního pro druhé), inovativní (hledání něčeho nového)  

a egocentrické (hledání něčeho pro sebe).  

Rozšířenější důvody, proč lidé pracují jako dobrovolníci, uvedla Rochesterová (in Mlčák  

a Šamajová, 2013, s. 30) s kolektivem spolupracovníků. Tyto důvody mohou být jak altru-

istické, tak instrumentální povahy a to: ţe chtějí pomoci lidem;  ţe je zajímá daný konkrét-

ní problém, do jehoţ řešení se chtěli zapojit;  ţe chtějí potkávat lidi a získat přátele;   

ţe jejich rozhodnutí být dobrovolníky souvisí s potřebami a zájmy přátel a rodiny; ţe je to 

součást ţivotní filosofie, ţe dobrovolnictví je součást jejich náboţenského přesvědčení,  

ţe se chtějí naučit novým dovednostem; ţe si chtějí pojistit svou budoucí kariéru, a ţe si 

chtějí získat kvalifikaci. Motiv jako nadbytek volného času se však nedá zařadit ani do ka-

tegorie altruistických ani do kategorie instrumentálních důvodů. Byly také uvedeny rozdíly 

mezi novými a dlouhodobými dobrovolníky. Noví dobrovolníci byli méně motivováni ná-

boţenským či filozofickým přesvědčením, více usilovali o zlepšení svých dovedností  

a kariéry a méně často uváděli, ţe mají nadbytek volného času.  
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Batson  (in Mlčák a Šamajová, 2013, s. 30) se spolupracovníky z hlediska motivace rozdě-

lil dobrovolníky na čtyři typy, a to podle konečného cíle kaţdé činnosti. Rozdělil dobrovol-

níky orientované na: egoismus (vlastní prospěch); altruismus (prospěch druhých);  kolek-

tivismus (prospěch skupiny); principalismus (dodrţení morálního principu).  

Dolnicar a Randle (in Mlčák a Šamajová, 2013, s. 30-31) identifikovali šest skupin dobro-

volníků na základě dvanácti základních motivů (sociální kontakt, osobní satisfakce, nábo-

ţenské přesvědčení, aktivita, učení novým dovednostem, dělání uţitečných věcí, pomáhání 

druhým, získávání pracovních zkušeností, vyuţití schopností, závazek, rodinné zapojení, 

náhoda). Tito autoři rozlišili následující motivační typy dobrovolníků. 1) Klasičtí dobro-

volníci, kteří chtějí pomoci druhým a získat osobní uspokojení za smysluplnou činnost. 2) 

Horliví dobrovolníci, kteří věnují dobrovolnickým aktivitám velký počet hodin a pracují 

ve velkém počtu organizací. 3) Osobně angažovaní dobrovolníci, kteří se zapojují  

do dobrovolnické činnosti hlavně proto, ţe v organizaci jsou zapojení současně i jejich 

příbuzní, např. děti. 4) Dobrovolníci z osobního uspokojení, kteří pracují jako dobrovol-

níci proto, ţe hledají především osobní odměny. 5) Altruističtí dobrovolníci, kteří chtějí 

především pomáhat druhým lidem. 6) Specifičtí dobrovolníci, kteří se zapojují jen  

do takových dobrovolnických aktivit, které specificky odpovídají jejich aktuálním či bu-

doucím potřebám (např. náboţenským).  

Claryová a Snyder (in Mlčák a Šamajová, 2013, s. 31-32) navrhli funcionální přístup  

k dobrovolnictví, který předpokládá přímou kauzální linii mezi motivy a chováním. Tento 

přístup zároveň akceptuje premisu, ţe odlišné motivy mohou vést ke stejné činnosti a nao-

pak, ţe stejné motivy mohou vést k odlišným činnostem. Motivaci k dobrovolnictví repre-

zentují „vnitřní psychologické síly, které podněcují lidi překonat překáţky a věnovat  

se dobrovolnické činnosti“. Tito autoři identifikovali šest kategorií motivace: 1) Hodnoty 

– dobrovolnictví dovoluje lidem, aby mohli vyjádřit své hodnoty, týkající se altruismu nebo 

zájmu o druhé. 2) Porozumění – lidé jsou dobrovolníky, aby zaţili nové příleţitosti k uče-

ní nebo aby zlepšili své znalosti a rozvinuli své dovednosti. 3) Kariéra – dobrovolnictví 

umoţňuje lidem získat zkušenost a dovednosti pro budoucí pracovní kariéru. 4) Sociální 

funkce – dobrovolnictví poskytuje lidem moţnosti být s přáteli a navazovat nové interper-

sonální vztahy. 5) Protektivní funkce – lidé se stávají dobrovolníky ve snaze uniknout 

negativním pocitům a ochránit své sebepojetí. 6) Posílení – dobrovolnictví lidem slouţí 

jako prostor pro osobní rozvoj a jako prostředek pro posílení sebeúcty.  
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Jak uvádí Frič a Pospíšilová (2010, s. 83 -86) v literatuře zabývající se motivací dobrovol-

níků vévodí dva základní přístupy ke zkoumání tohoto jevu. První, psychologický přístup 

přišel s konceptem „prosociální osobnosti“ jeţ se od jiných odlišuje specifickým souborem 

hodnot, potřeb a vlastností, které ji k dobrovolnické činnosti předurčují a motivují. Druhý, 

sociologický přístup vychází z předpokladu, ţe motivace k dobrovolnické práci je podmí-

něna sociálně. Sociologický přístup na rozdíl od psychologického zdůrazňuje, ţe pro vy-

světlení motivace dobrovolníků není důleţité pátrat potom, jací lidé jsou, ale v jaké sociál-

ní situaci se právě nacházejí. 

Psychologický přístup vyzdvihuje roli osobních vlastností altruistické osobnosti, navazuje 

na tradici, která dobrovolníka definuje jako člověka, jenţ by díky své vrozené empatii vůči 

jiným měl mít nezištnou, tj. altruistickou motivaci. Ta jej odlišuje od lidí, kteří to samé 

dělají pro peníze, nebo dobrovolnickou aktivitou jen zastírají své zištné zájmy. Vhodnou 

motivací je touha pomáhat druhým i na úkor vlastního prospěchu. Altruistickou motivaci  

k dobrovolnictví charakterizuje láska k bliţnímu a citové pohnutí nad osudem méně šťast-

ných, tedy pocity solidarity s chudými, soucit s lidmi v nouzi, milosrdenství a empatie pro-

jevovaná trpícím, snaha dodat naději znevýhodněným či pronásledovaným a posílit jejich 

důstojnost, zápal pro konání v zájmu veřejného blaha, dobra celé komunity, společnosti, 

lidstva. Díky svému sentimentálnímu základu, tedy sociálnímu cítění, bývá altruistická 

motivace nazývána i emocionální motivací. Pravost a čistá nezištnost altruistické motivace 

však bývá často zpochybňována. Bývá kladena často otázka, zda je moţné, aby altruista  

za svou dobročinnost skutečně nic nedostával. Dobrovolníci tak jak dodávají, tak také při-

jímají benefity své dobrovolnické participace. Díky dobrovolnické práci mohou získat 

vhodnou kvalifikaci, respekt důleţitých lidí, nebo se seznámit s potenciálním partnerem. 

Ten, kdo se stará o blaho jiných, vţdy něco získává – ať uţ chce či nechce. Kdo se obětuje 

pro druhé, můţe očekávat, ţe mu bude jeho altruismus v budoucnu nějakým způsobem 

vrácen, coţ tedy znamená, ţe veškerá emocionálně motivovaná dobrovolnická činnost  

je v důsledku naplněna jistou dávkou egoismu.  

Sociologický přístup kde sociální motivace se snaţí odpovědět, proč lidé dobrovolně pra-

cují, proč vstupují mezi dobrovolníky a proč mezi nimi zůstávají. Dobrovolníci a jejich 

organizace představují specifický sociální svět, jenţ si vytváří vlastní soubor norem a prak-

tik. Pohled sociologie na sociální motivaci dobrovolníků předpokládá, ţe dobrovolnické 

chování vyplývá ze socializace jednotlivců ve skupinách. Dobrovolnická participace  
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je motivována kulturou dobročinnosti a občanských ctností. Motivační hodnoty musí být 

podpořeny konkrétní normou. Hodnoty poskytují nejširší vodítko pro sociální chování, ale 

nevedou přímo ke specifickému chování, a proto musí být doplněny normami, které jsou 

sociálně podmíněny a legitimovány. Tři normy, které motivují lidi k dobrovolnické partici-

paci: 1. Norma generalizované reciprocity (řídit se očekáváním, ţe pomoc druhým bude 

oplacena „někdy“ v budoucnosti, kdyţ to dotyčný bude potřebovat, a povinností splatit svůj 

dluh z minulosti) 2. Norma spravedlivosti (potírat nespravedlivost i v zastoupení těch, kteří  

se nemohou adekvátně bránit) 3. Norma sociální zodpovědnosti (občanská či křesťanská 

povinnost pomáhat bliţním a druhým lidem v nouzi) Normativně motivovaní dobrovolníci 

především berou svoje angaţmá jako vlastní misi konání dobra, neboť se ztotoţnili s urči-

tou ideologií budování lepší budoucnosti, s prototypem dobrého člověka nebo s ideálem 

ctnostného občana platným v dané kultuře či společnosti. Na dobrovolnictví lze nahlíţet  

i jako na samozřejmou součást ţivota na venkově, na určitou strategii, jak se stát součástí 

komunity či příleţitost, jak se zařadit do společnosti (vyhnout se vyloučení), pobývat s přá-

teli či s potenciálními partnery. Motivace dobrovolně participovat na aktivitách komunity 

je taktéţ otázkou společenské prestiţe, pověsti (respektu) v komunitě, ale i společenské 

seberealizace, sebeúcty a sociálního zviditelnění. Dále pak jeden z nejdůleţitějších motivů 

k dobrovolnické práci je přímá ţádost od členů sdruţení od známých a přátel. Komunitní 

dobrovolnictví je zaloţeno na dlouhodobém sdílení společné identity a osudu na malé soci-

ální distanci a silných sociálních vazbách mezi členy na pocitech sounáleţitosti, na morál-

ních závazcích a povinnostech chránit ideály i identitu vlastní komunity. Také dobrovolnic-

tví jako volnočasové aktivity, které dobrovolníkovi přináší potěšení z interakce s lidmi. 

Jedná o aktivity zaměřené na pomoc jiným, jeţ si člověk vybírá proto, ţe mu přinášejí po-

ţitek. Dobrovolnictví se stává otázkou ţivotního stylu, rekreace a relaxace. Představuje 

únik od stresu běţného občanského, profesionálního a rodinného ţivota. 

3.3 Teorie motivace k dobrovolnictví užívané u nás 

U nás byly vytipovány 3 základní motivace k dobrovolnictví. Konvenční či normativní 

motivace, kdy se její nositel stal dobrovolníkem na základě toho, ţe ho k tomu vedly mo-

rální normy svého nejbliţšího okolí, nebo obecná neformální pravidla chování v dané spo-

lečnosti. Tato motivace se v širším slova smyslu opírá o principy křesťanské morálky  

a představy o správném způsobu ţivota. Její nositelé se dobrovolníky stávají proto, ţe se to 
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sluší a patří.  Častěji se konvenční a normativní motivací vyznačují starší lidé nad 60 let  

a věřící. Reciproční motivace, kdy její nositel hledá v dobrovolné práci prvky, které jsou 

uţiteční i pro něho samotného. Tito dobrovolníci chápou svoji práci jako spojení dobra pro 

jiné a vlastního prospěchu. Zajímají se o získávání nových zkušeností, navazování nových 

vztahů a snaha uplatnit své schopnosti a udrţovat se prostřednictvím dobrovolné práce  

v kondici. Reciproční motivace je patrná hlavně u mladých lidí do 30 let s jednoznačně 

ateistickým světonázorem. Nerozvinutá motivace, kdy jde o motivaci, která se omezuje  

na soubor prvků vytvářejících základní prostor pro rozhodování dobrovolníků. Jedná  

se o prvky, jako je důvěra v organizaci, přesvědčení o smysluplnosti dobrovolné práce  

a pocit, ţe se prostřednictvím dobrovolnictví mohou podílet na šíření dobré myšlenky. Ne-

rozvinutá motivace se nejčastěji vyskytuje u vysokoškoláků a osob střední a starší generace 

(od 46 do 60 let).  Tošner a Sozanská (2002, s. 46-48) 

3.4 Motivace seniorů k dobrovolnictví  

Jak uvádí Mlčák a Šamajová (2013, s. 29-30) dobrovolnictví je v rámci psychologické lite-

ratury nejčastěji definováno jako forma prosociálního chování. Od ostatních forem proso-

ciálního chování je specifické tím, ţe se jedná o dlouhodobé, plánované prosociální chová-

ní, které přináší prospěch cizím osobám, a které se objevuje v organizovaném prostředí. 

Ústředním problémem dobrovolnictví zůstává porozumění jeho motivaci. Konkrétnější 

porozumění motivaci dobrovolníků můţe představovat velmi uţitečný nástroj pro získává-

ní nových dobrovolníků pro udrţení těch stávajících, můţe pomoci odlišit dobrovolníky 

motivované altruisticky a dobrovolníky motivované spíše instrumentálními pohnutkami. 

Dále pak v neposlední řadě můţe pomoci pochopit, proč někteří jedinci s dobrovolnictvím  

po určité době končí. V zahraniční literatuře je problematika motivace tradičně studována  

v sociologické a v psychologické perspektivě. 

Kaţdá motivace má vţdy svůj směr, svou intenzitu a svou stálost. Při aplikaci na dobro-

volnickou činnost toto směřuje na poskytování pomoci druhým, k libovolné a dávkované 

intenzitě práce pro jiné a různé míry stálosti při výkonu dobrovolnické práce.  Jako kdokoli 

jiný, tak i senioři, potřebují ve svém ţivotě uspokojovat všechny své potřeby. Potřeby, ná-

vyky, zájmy, hodnoty a ideály patří k hlavním zdrojům motivace. Dobrovolníci uvádějí tyto 

potřeby jako motivační zdroje dobrovolnictví – potřeba seberealizace, pomoci jiným, moţ-

nost projevit svoje schopnosti, potřeba pomáhat, potřeba obdarovávat, potřeba udělat ně-
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koho šťastným, mít sociální kontakt, naučit se něčemu novému, udělat dobrý skutek, smys-

luplně trávit čas, vytvářet si nové vztahy, odplácet dobro, hledat si přátele, být akceptovaný 

ve společnosti, citově se naplnit, mít pocit uţitečnosti, poznávat nové věci a lidi, cítit spo-

lupatřičnost, mít pocit bezpečí a jistoty a potřebu lásky. (Gymerská, Kopcová,  Mydlíková, 

Vaska, 2006, s. 21-23) 

Repková (2012, s. 28-29) uvádí, ţe jedním ze záměrů Evropského roku dobrovolnických 

činností podporujících aktivní občanství 2011, bylo překonat stereotypní postoj, ţe starší 

lidé ve střední a východní Evropě jsou zdrţenlivější k dobrovolnickému angaţování. Prvo-

liniové spojování dobrovolnictví spíše s mladšími věkovými skupinami mohou vyvolávat  

i trendy prosazování manaţérského modelu řízení dobrovolníků stavějícího na jeho silné 

edukační a stále více rostoucí kariérní dimenzi či také přístupnost informací o dobrovolnic-

kých příleţitostech zprostředkovávaných často elektronickou formou, tedy uţivatelsky přá-

telskou právě pro mladší věkovou skupinu. Nejnovější výzkumy však naznačují,  

ţe se postupně stírají rozdíly mezi jednotlivými věkovými skupinami a do popředí vystupu-

jí spíše specifika podpůrných opatření (osobních zdrojů) potřebných pro jejich vtahování 

do dobrovolnických aktivit. Výsledky Eurobarometru k aktivnímu stárnutí (2012) ukázali, 

ţe rozsah dobrovolnické participace je mezi jednotlivými věkovými skupinami přibliţně 

stejný (od 23 do 29%), přičemţ mezi respondenty 55+ dosahuje hodnotu 27%. Odborníci 

se shodují na tom, ţe pro rozsah dobrovolnické participace není aţ natolik důleţitý samot-

ný věk lidí jako spíš motivace pro dobrovolnictví a zdroje, které potřebují jedinci různého 

věku pro jeho vykonávání v souladu s konceptem ţivotního cyklu. Dle zjištění Repkové  

se mladá generace dobrovolníků angaţuje hlavně v komunitním rozvoji a infrastruktuře  

se silným napojením na edukační systém a jeho instituce. Jedinci středního věku jsou při-

bliţně do 55 let motivovaní především sebezlepšováním a seberealizací, často také ve spo-

jení s vlastní profesionální kariérou. Oproti tomu starší generace je motivována spíš posky-

továním praktických sluţeb a psychické opory osobám, které je potřebují. A k tomuto vyu-

ţívají především přirozený altruizmus a neformální sociální kontakty a sítě.  

3.5 Možnosti demotivace  

Je na místě uvést i příčiny demotivace u dobrovolníků, kterými jsou: velký rozdíl v jejich 

očekávání a skutečností, pocit, ţe jejich pomoc je k ničemu, ţádná zpětná vazba, úkony 

jsou příliš rutinní a bez rozmanitosti, nedostatečná podpora spolupracovníků, ţádný přínos 
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prestiţe a osobního růstu, málo moţností projevit iniciativu a tvořivost. (Hatoková, 2013, 

s. 195,196).  

Tošner a Sozanská (2002, s. 45-46) uvádí přehled nevhodných, někdy aţ nebezpečných 

motivů pro dobrovolnou práci: 1. Soucit vedoucí k degradaci klienta, 2. Nepřiměřená  

a zbytečná zvědavost, 3. Sluţba pramenící z pocitu povinnosti, 4. Skutkaření, snaha něco  

si zaslouţit, 5. Touha obětovat se, osobní neštěstí, se kterým si uchazeč neví rady, a proto 

chce ve sluţbě hledat vlastní duševní rovnováhu, 6. Osamělost a z ní pramenící touha  

po přátelství, 7. Pocit vlastní důleţitosti, nenahraditelnosti, 8. Nedostatek sebeúcty a s ním 

spojená touha potkat ještě uboţejší lidi, 9. Panovačnost, touha ovládat jiné a uplatnit svůj 

vliv. V těchto případech uvedená snaha pomoci zakrývá skutečnou touhu po moci nad ně-

jakou jinou osobou, nebo touhu po uznání. Pokud je síla nebezpečného motivu velká, nebo 

je kombinován s dalších negativních motivů, a pokud není včas rozeznán, můţe velmi 

váţně poškodit klienta, ale také vztahy mezi členy dobrovolnického týmu.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU 

S ohledem na zaměření mého výzkumu jsem zvolila formu kvalitativního výzkumu. Mys-

lím si, ţe tato forma výzkumu je pro zkoumané téma nejvhodnější z toho důvodu, ţe chci 

získat co nejpřesnější a nejobsáhlejší informace od skupiny lidí, pro které bude forma roz-

hovoru daleko přístupnější, jednodušší a příjemnější neţ formy výzkumných metod jako  

je např. dotazník, pouţívaný při kvantitativním výzkumu. Kvalitativním výzkumem se ro-

zumí získání co největšího mnoţství informací o poměrně malém počtu subjektů.  

U kvalitativního výzkumu je podstatou do široka rozprostřený sběr dat bez toho, ţe by jiţ 

na počátku byly stanoveny základní proměnné. Předem nejsou stanoveny ani hypotézy  

a výzkumný projekt není závislý na předem vybudovaných teoriích. Jde o to do hloubky 

prozkoumat určitý široce definovaný jev a přinést o něm maximální mnoţství informací. 

Aţ po nasbírání dostatečného mnoţství dat výzkumník začíná pátrat po pravidelnostech, 

které se v datech vyskytují, formuluje předběţné závěry a hledá pro ně další oporu v da-

tech. Výstupem je formulování nové hypotézy či teorie. (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 24) 

Dle Miovského (2006, s. 18) je kvalitativní přístup v psychologických vědách přístupem 

vyuţívajícím principů jedinečnosti a neopakovatelnosti, kontextuálnosti, procesuálnosti  

a dynamiky a v jeho rámci se cíleně pracuje s reflexivní povahou jakéhokoliv psychologic-

kého zkoumání.  

Kvalitativní výzkum – „Vychází zejména z fenomenologie, která zdůrazňuje subjektivní 

aspekty jednání lidí, a tudíž kvalitativně orientované výzkumy připouštějí existenci více 

realit“. (Chráska, 2007, s. 32) 

Termínem kvalitativní výzkum rozumí Strauss a Corbinová (1999, s. 10) jakýkoliv vý-

zkum, jehoţ výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobu 

kvantifikace. Můţe se jednat o výzkum týkající se ţivota lidí, příběhů, chování, ale taktéţ 

chodu organizací, společenských hnutí nebo vzájemných vztahů.  

4.1 Cíl výzkumu 

Výzkumným cílem mé diplomové práce je zjistit co seniory motivuje k výkonu jejich 

dobrovolnické činnosti. Jaké mají senioři důvody k tomu, ţe svůj volný čas věnují právě 

dobrovolnickým aktivitám. Co jim výkon této činnosti přináší, a současně i to, zda a jaké 

pociťují újmy, problémy a negativa při výkonu dobrovolnické činnosti. Dále se pokusím 
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zjistit, zda po odchodu do důchodu, je pro seniory výkon dobrovolnické sluţby kompenza-

cí za jejich dosavadní pracovní aktivity, prostředí, kolegy a styky.   

4.2 Výzkumná metoda  

Pro výzkum daného tématu jsem si zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru  

na základě poloţených otázek, při kterých jsem měla zároveň moţnost patřičně zareagovat  

na odpověď tázaného, popřípadě při jakýchkoliv nejasnostech jsem dotaz upřesnila. Re-

spondenti nebyli ničím vázáni, a tudíţ mohli odpovídat zcela nezávisle a spontánně.  

Na začátku rozhovoru, po mém představení, za účelem získání nejenom formálních  

a strnulých odpovědí, jsem se snaţila o vytvoření dobré atmosféry tím, ţe jsem vysvětlila  

a přesně uvedla důvody mých dotazů, za jakým účelem tyto dotazy pokládám, a jak bude  

se získanými informacemi naloţeno. Zároveň jsem respondenty ujistila, ţe všechny získané 

informace zůstanou v anonymitě. Od kaţdého respondenta jsem získala potřebný souhlas 

k provedení rozhovoru a k jeho současnému zaznamenání na diktafon. Respondenty jsem 

taktéţ poţádala o vyplnění krátkého dotazníku, obsahujícího otázky, týkající se demogra-

fických údajů.  

Interview – rozhovor jedná se o metodu shromaţďování dat o realitě, která spočívá 

v bezprostřední verbální komunikaci výzkumného pracovníka a respondenta. Velkou vý-

hodou rozhovoru je navázání osobního kontaktu, který nám umoţňuje hlouběji proniknout 

do motivů a postojů respondentů. U rozhovoru můţeme sledovat reakce respondenta  

na kladené otázky, a tak dále usměrňovat jeho další průběh. Úspěšnost rozhovoru závisí  

na schopnosti výzkumníka navázat přátelský vztah s respondentem a na vytvoření otevřené 

atmosféry. (Chráska, 2007, s. 182) 

U polostrukturovaného rozhovoru se respondentům nabízí k jednotlivým otázkám vţdy 

několik moţností odpovědí, ale také se od nich poţaduje jejich vysvětlení nebo zdůvodně-

ní. (Chráska, 2007, s. 183) 

4.3 Výzkumné otázky  

Ve výzkumu jsem se zaměřila na následující výzkumné otázky:  

VO1: Co motivuje seniory k výkonu dobrovolnické činnosti?  

VO2: Jaký přínos znamená pro seniory výkon dobrovolnické činnosti?  
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VO3: Jaké újmy, problémy a negativa přináší seniorům výkon dobrovolnické činnosti?  

VO4: Jakou funkci v ţivotě seniorů zastává výkon dobrovolnické činnosti po odchodu  

do důchodu?  

4.4 Předvýzkum  

Před samotným započetím výzkumu jsem se pokusila provést předvýzkum. Ten spočíval 

v oslovení vybraných seniorů a zjištění, zda budou ochotni se podílet na mém výzkumu,  

a to tím, ţe mi poskytnou rozhovor, ţe mi budou odpovídat na připravené otázky, které 

budou v průběhu rozhovoru nahrávány na diktafon. Současně jsem se seniorů dotázala na 

místo, kde by mi byli ochotni rozhovor poskytnout, zda u nich doma, u mě doma nebo na 

neutrálním místě. Zároveň jsem se ujistila, zda jsou kladené otázky pro seniory dobře sro-

zumitelné, zda je dobře chápou, zda jim rozumí, a zda budou mít získané odpovědi pro mě 

dostatečně vypovídající hodnotu potřebnou ke zpracování výsledků mého výzkumu.  

4.5 Výzkumný vzorek  

Postupně jsem rozhovor uskutečnila celkem se 6 seniory, s 5 ţenami a 1 muţem. Zpočátku 

jsem si myslela, ţe provedu rozhovor se stejným počtem ţen a se stejným počtem muţů, 

ale nakonec jsem se setkala s větší ochotou a neostýchavostí pro poskytnutí rozhovoru  

ze strany ţen neţ ze strany muţského zastoupení. Muţi si se mnou byli ochotni povídat jen 

tak nezávazně, pokud jsem je poţádala o rozhovor do diktafonu, s omluvou odmítli.  

Všichni dotázaní senioři pochází z oblasti Vsetínska. Při výběru vzorku jsem oslovila or-

ganizace zabývající se dobrovolnictvím a poţádala je o moţnost zkontaktování se seniory, 

kteří provádí dobrovolnickou činnost. Organizací mi byly tyto kontakty předány. Po setkání 

s prvními seniory jsem od nich dostala kontakty na jiné seniory, kteří taktéţ provádí dobro-

volnickou činnost.  

Metoda, kterou jsem pouţila při výběru výzkumného vzorku, se nazývá výběr vzorku me-

todou sněhové koule. Je to metoda zaloţena na kombinaci účelového výběru a prostého 

náhodného výběru. Základním východiskem pro aplikace této metody je získání kontaktu  

s první vlnou účastníků výzkumu. Můţe se tak dít prostřednictvím vyuţití výběru přes in-

stituce nebo také díky předchozímu osobnímu kontaktu samotného výzkumníka. Hovoří  
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se o takzvané nulté fázi, kdy prostřednictvím prvního kontaktu získáváme skupinu prvních 

kandidátů pro první fázi. (Miovský, 2006, s. 131-132) 

4.6 Způsob zpracování dat  

Pro zpracování dat jsem zvolila techniku otevřeného kódování. Definice uvedené techni-

ky zní: „Kódování obecně představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, kon-

ceptualizovány a složeny novým způsobem. Při otevřeném kódování je text jako sekvence 

rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově pojmenovanými 

(označenými) fragmenty textu potom výzkumník dále pracuje.“ (Švaříček, Šeďová, 2007,  

s. 211) 

V první fázi jsem rozhovory nahrané na diktafon doslovně přepsala včetně nespisovných  

a hovorových slov a výrazů. Přepis rozhovorů mi po podrobném prostudování umoţnil 

lepší orientaci v odpovědích jednotlivých korespondentů a usnadnil mi jejich porozumění. 

Pro jakoukoli práci s daty je přesný přepis nahrávek rozhovorů zcela nezbytný. Díky zcela 

přesnému přepisu dojde k uchování původních nasbíraných dat, coţ posléze umoţní čtenáři 

formulovat vlastní domněnky. Přesný přepis také vede k tomu, aby si badatel byl schopen 

vzpomenout na intonaci účastníka rozhovoru, na zámlky či ironii v hlase. (Švaříček, Šeďo-

vá, 2007, s. 41) 

Ve druhé fázi jsem se snaţila rozhovory rozloţit na jednotlivé části – jednotky, a vytvořit 

příslušné kódy, vyplývající z důleţitých oblastí textu. Na základě kódů jsem si sepsala ka-

tegorie. Jednotlivé kódy – slova, které byly zásadní, vţdy pro danou kategorii, jsem po-

stupně hledala ve výpovědích všech respondentů.  
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU  

5.1 Popis demografických údajů  

Výsledky výzkumu začínám popisem demografických údajů, abych alespoň trochu přiblíţi-

la a nastínila podmínky a prostředí ţivota a výkonu dobrovolnické činnosti jednotlivých 

korespondentů. Dále představuji kategorie, které jsem sestavila na základě podobností na-

lezených v rozhovorech. Na závěr představuji výsledky výzkumu, které jsem rozepsala  

do jednotlivých kategorií a tyto jsem doplnila citací výpovědí jednotlivých korespondentů, 

tak, jak jsem je získala v průběhu jednotlivých rozhovorů.  

Paní Ema  

Paní Emě je 63 let. Ţije s manţelem v bytě na vesnici. Má dvě děti syna a dceru. Je vyso-

koškolsky vzdělaná a celý ţivot pracuje v oblasti sociálních sluţeb. Neţ odešla do důcho-

du, pracovala jako vedoucí zařízení pro zdravotně postiţené lidi. V současné době vykoná-

vá v tomto zařízení dobrovolnickou činnost v podobě dramaterapie. Dobrovolnictví se vě-

nuje třetím rokem. 

Paní Blanka 

Paní Blance je 69 let. Ţije s manţelem v rodinném domku ve městě. Má dvě děti, syna  

a dceru. Je středoškolsky vzdělaná. Pracovala v oblasti zdravotnictví a v oblasti sociálních 

sluţeb. Výkonu dobrovolnictví se věnuje jiţ devátým rokem. Dříve pracovala v centru pro 

zdravotně postiţenou mládeţ a nyní se věnuje seniorům v denním stacionáři.  

Paní Jana  

Paní Janě je 65 let. Ţije sama bez manţela v rodinném domku na vesnici. Má jednu vdanou 

dceru, která s ní ţije ve společné domácnosti. Dobrovolnickou činnost dělá druhým rokem. 

Věnuje se dětem v rodinném mateřském centru. Celý ţivot pracovala ve státní správě.  

Paní Petra  

Paní Petře je 64 let. Dobrovolnictví vykonává krátkou dobu, necelý rok. Chodí vypomáhat 

do domova seniorů. Celý ţivot pracovala ve zdravotnictví jako zdravotní sestra. Ţije sama 

bez manţela v panelákovém bytě ve městě. Má dvě dospělé samostatné děti, syna a dceru.  
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Paní Věra 

Paní Věře je 64 let. Ţije sama v panelákovém bytě ve městě. Na penzi je 4 roky. Má středo-

školské vzdělání s maturitou v oblasti stavebnictví. V této oblasti také celý svůj ţivot pra-

covala. Má dvě děti, dcery. Paní Věra se dobrovolnictví věnuje druhým rokem, podílí  

se  na správě, chodu a úklidu kostela, vypomáhá při různých akcích pořádaných církví  

a pečuje hlavně o květinovou výzdobu v chrámě.  

Pan Karel 

Panu Karlovi je 67 let. Ţije se svou manţelkou v rodinném domku na vesnici. Pan Karel  

se věnuje dobrovolnické činnosti jiţ od dětských let, je to pro něj přirozenou součástí ţivo-

ta, neboť tak byl veden rodiči jiţ od nejútlejšího věku. Angaţovala se v nejrůznějších dob-

rovolnických spolcích v obci, kde ţije. V současné době se nejvíce věnuje turistickému 

spolku seniorů. Pan Karel je vysokoškolsky vzdělaný v oboru stavební inţenýrství. Svému 

oboru se věnuje celý ţivot. Dlouhodobě pracoval i v zahraničí.  Má dvě dospělé děti, dcery, 

s nimiţ neţije ve společné domácnosti. V penzi je čtvrtým rokem.  

5.2 Kategorie výsledků výzkumu  

Na základě otevřeného kódování jsem sestavila 6 kategorií potřebných k zodpovězení vý-

zkumných otázek. Kategorie jsem sestavila na základě podobností nalezených v rozhovo-

rech jednotlivých respondentů.  

Kategorie č. 1 – Motivace k dobrovolnictví 

Kategorie č. 2 – Přínos dobrovolnictví  

Kategorie č. 3 – Demotivace dobrovolnictví   

Kategorie č. 4 – Odchod do důchodu 

Kategorie č. 5 – Role dobrovolnictví  

Kategorie č. 6 – Zdroj dobrovolnictví  

Kategorie č. 1 – Motivace k dobrovolnictví  

Kódy, na základě kterých byla kategorie č. 1 – Motivace k dobrovolnictví, vytvořena: smy-

sl, uplatnění, prospěšnost, potřeba 
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Tak jako kaţdá činnost v běţném ţivotě člověka má své opodstatnění, svůj důvod a motiv, 

tak i u výkonu dobrovolnictví zcela určitě tomu tak je. Proč právě senioři vykonávají dob-

rovolnictví, proč se mu věnují, a co je pro ně tou hybnou silou, která jim dává impulz  

k těmto aktivitám? Co můţe seniory, kteří jíţ pracovat nemusí, kteří jiţ mají svůj produk-

tivní věk  za  sebou, motivovat k tomu, aby znovu a znovu vykonávali pracovní činnosti  

v podobě dobrovolnictví? Tak na tuto otázku jsem se snaţila najít odpověď v této katego-

rii.      

Na to, co motivuje seniory k dobrovolnické činnosti, mi bylo jednotlivými respondenty 

odpovězeno různě. Hlavní motivací je však jednoznačně pro kaţdého z nich pocit uţiteč-

nosti a potřebnosti. Vnitřní potřeba a touha pro někoho něco udělat, pomáhat a být uţitečný  

je v této věci dominantní. Jako motivační prvek byla brána v úvahu i moţnost setrvání  

na dosavadním pracovním místě a pokračování v tom co respondent dělal jako svoji hlavní 

pracovní činnost, které se tak v následné roli dobrovolníka mohl věnovat s plným nasaze-

ním, bez ohledu na sloţitost narůstajících administrativních a legislativních úkonů, které 

byly součástí právě hlavní pracovní činnosti, pokud byl zaměstnancem. K výkonu dobro-

volnické činnosti motivovalo respondenty setrvání na dosavadním pracovním místě  

i z důvodu velmi dobrého pracovního kolektivu, o který respondenti dle jejich slov nechtěli 

přijít. Dále potřeba seberealizace, sebeuplatnění, předávání ţivotních zkušeností klientům, 

ale i získávání těchto ţivotních poznatků a zkušeností naopak ze strany klientů. Také růz-

norodost a pestrost dobrovolnických aktivit a moţnost najít si nové přátele a vrstevníky, 

láká dobrovolníky seniorského věku.  Přemíra volného času je taktéţ jedním z motivačních 

prvků seniorů k výkonu dobrovolnické činnosti. Jako kladnou motivaci uvádí příjemné  

a uklidňující prostředí jednotlivých zařízení, doslovně aţ rodinnou a přátelskou atmosféru  

a velmi vstřícný, přátelský a profesionální přístup trvalých zaměstnanců. Jedním z velmi 

zajímavých důvodů, proč korespondent vykonává dobrovolnickou činnost i jako senior, byl 

ten, ţe tak činí jiţ od svých dětských let, kdy byl k dobrovolnictví veden svými rodiči, kteří 

se činorodě angaţovali v různých dobrovolnických spolcích, takţe vlastně jenom plynule 

navázal na tradici v rodině a dobrovolnictví i nadále vykonával i ve svém produktivním 

věku, a dále vykonává i ve svém seniorském věku. V neposlední řadě také činnost dobro-

volnického centra, které seniorům tyto dobrovolnické aktivity zprostředkovává a stará  

se o ně, je hodnocena ze strany seniorů dobrovolníků velmi pozitivně.  
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Paní Ema: „… prostě mám to stále nějak v sobě tu potřebu nebo touhu něco pro někoho 

takto udělat.“  

Paní Jana: „Hlavním důvodem bylo, že jsem chtěla pomoct někomu s něčím.“, „Je to pro 

mě velice důležitá součást života.“, „...........no prostě ten pocit důležitosti, že na mě něko-

mu záleží, že jsem nějak užitečná pro ty lidi.“ 

Paní Petra: „… je super pocit někomu druhému ve svém volném čase pomoci.“, „… jde 

vlastně o to efektivně využít volný čas, najít si nové přátele, vrstevníky, a vlastně pomoct 

druhému člověku.“ 

Pan Karel: „… cítím potřebu dál ještě někde vypomáhat...“ „... můžu být ještě pro mnohé 

prospěšný, a doufám, že mě to ještě dlouho vydrží.“ 

Kategorie č. 2 – Přínos dobrovolnictví  

Kódy, na základě kterých byla kategorie č. 2 – Přínos dobrovolnictví, vytvořena: pocit, 

uspokojení, potěšení, uţitek 

Všeobecně je známo, ţe dobrovolnictví je činnost vykonávaná bez nároku na jakýkoliv 

honorář, mzdu, plat či odměnu. Je ale také všeobecně známo, ţe jakákoliv vykonávaná 

aktivita, aby měla smysl, musí mít určitý přínos pro jeho vykonavatele, určitou zpětnou 

vazbu. Co je vlastně odměnou pro seniora, který vykonává dobrovolnickou činnost, jaký 

přínos pro něj tato činnost má? Co mu tato aktivita v seniorském věku přináší, jsem se po-

kusila zjistit v kategorii číslo dvě.   

Pro všechny dotázané respondenty je jednoznačným přínosem dobrovolnictví jejich osobní 

a citové uspokojení. Respondenti při výkonu dobrovolnické činnosti mají pocit potřebnosti, 

spokojenosti, uţitečnosti a důleţitosti. Naplnění potřeby uplatnění se, být někomu nebo 

něčemu uţiteční je brán samotnými seniory dobrovolníky jako obrovský přínos pro ně sa-

motné. Na druhé straně vnímají svou dobrovolnickou činnost i jako přínos pro druhé,  

ţe vlastně jejich vynaloţené úsilí je ze strany klientů a ostatních lidí vnímáno velmi pozi-

tivně, ţe přináší určité výsledky, uţitek a radost. Přínosem pro seniory dle jejich slov  

je i účelné vyuţití dostatku volného času, kteří jako důchodci mají, a který by jinak trávili 

zcela neprakticky a nesmysluplně např. sledováním seriálů a telenovel, jak se to v dnešní 

době často stává. Jako zcela zásadní přínos vnímají senioři, ţe svůj čas tráví ve společnosti 

mezi lidmi, ať uţ se jedná o děti, mládeţ, dospělé, bývalé spolupracovníky nebo své vrs-

tevníky, na základě toho, kde nebo pro koho vykonávají svou dobrovolnickou činnost.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 52 

 

Respondenti uvádí, ţe dobrovolnictví je pro ně takové pohlazení a povzbuzení do dalšího 

ţivota, ţe uţ se stalo takovou součástí jejich ţivota, bez které by si svou další existenci, 

pokud jim to samozřejmě zdraví dovolí, uţ nedovedli ani představit. Často neberou výkon 

dobrovolnictví jako práci, nýbrţ jako určitý druh relaxu. Cítí, ţe jejich práce má určitý 

smysl, ví přesně a konkrétně co udělali, a hlavně pro koho, je to pro ně mnohem důleţitější 

neţ posílat dárcovské SMS nebo peníze.    

Paní Ema: „…..je pro mě zatím hodně důležité, že můžu ještě nějaký čas být s těmi kolegy  

a uživateli, a že vlastně by mi bylo asi hodně smutno, tak je to řešení,  

je to ideální řešení ….“ 

Paní Blanka: „Tak osobní uspokojení. Že ještě dokážu něco, že mě lidi mají rádi, že mě 

berou, že já je taky.“  

Paní Jana: „No hlavně citové uspokojení.“, „…..je důležité, že jsem užitečná, že můžu ně-

komu pomoct …..“, „….no prostě ten pocit důležitosti…..“. „Je to pro mě velice důležitá 

součást života.“  

Paní Petra: „…pocit radosti a užitečnosti, že můžu někomu prostě pomoci, že nesedí doma, 

a taky určitě ten kolektiv je přátelský….“ 

Paní Věra: „Je to takové pohlazení, takové povzbuzení do dalšího života.“, „Pro mě je to 

důležité v tom, že mě to baví, že je to pro mě užitečné, není to pro mě práce, ale relax, takže 

mi to moc pomáhá a doufám, že i já tím pomáhám druhým.“  

Kategorie č. 3 – Demotivace dobrovolnictví 

Kódy, na základě kterých byla kategorie číslo 3 – Demotivace dobrovolnictví, vytvořena: 

překáţka, újma, změna, spokojenost 

V kategorii číslo jedna jsem hledala odpověď na otázku, co vede seniory k výkonu dobro-

volnické činnosti, co je motivuje i v důchodovém věku, kdy mají moţnost uţ jen odpočí-

vat, i nadále pracovat v podobě dobrovolnictví. Zároveň by mě však zajímalo, zda pociťují 

při výkonu dobrovolnictví i nedostatky, potíţe, újmy nebo, zda se vyskytují nějaké pro-

blémy či určité bariéry, které výkon dobrovolnictví narušují a ztěţují ho.  

Všichni respondenti se shodli na tom, ţe jim při výkonu dobrovolnické činnosti nic závaţ-

ného nebrání ani jim nic zásadního nevadí. Nemají ţádné problémy, potíţe, ani nepociťují 

nějakou újmu. Dobrovolnickou činnost provádí z vlastní iniciativy, proto, ţe sami chtějí,  
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ţe je to baví, nic jim tedy nebrání v tom, pokud by se jim něco nelíbilo, nebo byli  

s něčím nespokojeni, aby dobrovolnickou činnost kdykoliv ukončili. Pouze uvaţují o tom, 

ţe by pro změnu a osvěţení změnili zařízení, nebo klientelu, nebo si přibrali ještě nějakou 

činnost navíc. Jistým prvkem demotivace se seniorům jeví jen negativní přístup a reakce 

okolních lidí v případě, kdy nechápou výkon dobrovolnické činnosti seniora bez nároku  

na jakoukoliv odměnu či plat, a ţe tak činí z vlastního rozhodnutí a přesvědčení. Pokud  

se objeví něco, co jim při výkonu dobrovolnictví vadí, snaţí se to nejjednodušší cestou 

odstranit nebo uvést na míru, aby jim to nevadilo. Většinou se jedná opravdu o maličkosti 

spojené spíše s provozními záleţitostmi, jako je například koordinace prací neţ se záleţi-

tostmi spojenými přímo s výkonem dobrovolnických aktivit. Dle názoru respondentů vše 

závisí jenom na lidech, kdyţ se chce, jde všechno, a kdyţ se nechce, tak nejde nic. V jis-

tých situacích dochází k tomu, ţe nevyjde všechno tak, jak má, coţ v konečném důsledku 

seniora mrzí a určitým způsobem i demotivuje k dalším činnostem. Stává se tak většinou 

při plánovaných aktivitách pro dobrovolné spolky, které se připravují dlouho dopředu, kdy 

senior při přípravě těchto akcí stráví spoustu času, vynaloţí spoustu energie, úsilí a někdy  

i financí.  

Paní Ema: „Když se nad tím zamyslím, myslím si, že mi nevadí nic.“ 

Paní Petra: „… tak nevadí mi úplně nějak nic, akorát někdy mám pocit, že když řeknu ně-

komu z okolí, že vykonávám tuto činnost, tak nepochopitelně se na mě dívají, že prostě ne-

beru za to vlastně žádnou finanční odměnu, že to dělám z vlastní činnosti nebo vlastně  

ze svého vlastního rozhodnutí.“ 

Paní Věra: „Zlepšila bych koordinaci prací, ale to nespadá do mých kompetencí.“ 

Pan Pavel: „ Nemůžu říct, že mě něco vadí, spíš mrzí, když se vše nevyvede tak, jak má…“ 

Kategorie č. 4 – Odchod do důchodu 

Kódy, na základě kterých byla kategorie číslo 4 – Odchod do důchodu, vytvořena: důchod, 

odchod, kontakt, vyrovnání. 

Odchod do důchodu je jednou z mnoha důleţitých ţivotních situací, která jednou čeká  

na kaţdého z nás. Je to důleţitý mezník v ţivotě kaţdého člověka. Jak se s touto změnou 

vyrovnat, záleţí na osobnosti kaţdého jednotlivce a různých aspektech působících zvenčí  

i zevnitř. A právě s tím, jak se jednotliví respondenti vyrovnali s odchodem do důchodu,  

se zabývám v této kategorii.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 54 

 

S odchodem do důchodu se kaţdý z respondentů vyrovnával po svém. Nelze však jedno-

značně říci, ţe by pro některého z nich nastala vyloţeně krizová situace. Je však zajímavé 

uvést, ţe korespondenti, kteří zůstali ve svém původním zaměstnání i nadále jako dobro-

volníci alespoň jeden nebo i více dnů v týdnu, a tudíţ navázali na svou předchozí pracovní 

činnost, a nebo jim v ní i v důchodu ještě bylo umoţněno pokračovat, tak tito respondenti 

nepociťovali tuto ţivotní změnu jako stresující a traumatizující. To naopak korespondenti, 

kteří po odchodu do důchodu zůstali doma, tuto změnu nesli o mnoho obtíţněji. Cítili  

se být najednou nepotřební a opuštění s přemírou volného a nevyuţitého času. Respondenti 

shodně uvedli, ţe jim tuto situaci zpočátku pomohla zvládnout rodina. Především péče  

o vnoučata, uspořádání a dodělání věcí, na které v době aktivní pracovní činnosti nebyl čas 

a odpočinek, to byly hlavní činnosti, které respondenty zaměstnávali po odchodu do dů-

chodu, a kterým se věnovali nejčastěji.  

Paní Ema: „Tak s odchodem do důchodu jsem se vyrovnala myslím si velice dobře.“  

Paní Blanka: „…a vlastně jak jsem skončila, jako šla do důchodu, tak jsem vlastně ten je-

den den nebo když potřebovali jim kdykoliv šla pomoct.“  

Paní Jana: „Vyrovnávala jsem se těžko ze začátku. Právě proto, že jsem zůstala sama.“ 

Paní Petra: „Tak ze začátku to bylo pro mě velmi obtížné, najednou jsem se ocitla doma, 

bez nutnosti vstávat ráno do práce, což bylo docela šok ….“ 

Paní Věra: „Neuměla jsem si představit, co budu s takovým množství času dělat, ale někdy 

mi i nějaký pochybí.“ 

Pan Karel: „V mém případě jsem to měl usnadněné tím, že jsem ještě rok pokračoval v za-

městnání, i když jen na půl úvazku.“ 

Kategorie č. 5 – Role dobrovolnictví  

Kódy, na základě kterých byla kategorie číslo 5 – Role dobrovolnictví, vytvořena: spolu-

pracovníci, kolektiv, prostředí, kompenzace, činnost. 

V době aktivní pracovní činnosti se člověk nezabývá úvahami o tom, co pro něj znamená 

náplň jeho práce, pracovní prostředí ve kterém pracuje, nebo kolegové se kterými spolu-

pracuje a vídá se denně v zaměstnání. Teprve po odchodu do důchodu dochází ke změnám 

v ţivotě seniorů týkajících se moţností trávení času, uspořádání denního reţimu, pracov-

ních aktivit a okruhu lidí vyplývajících z nově získaného statusu seniora. Jakou roli  
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v tomto procesu při odchodu do důchodu hrálo pro korespondenty dobrovolnictví, jsem 

hledala v této kategorii.   

Pokud bychom čekali jednoznačnou odpověď, ţe výkon dobrovolnictví byl plnou náhradou 

nebo kompenzací za předcházející pracovní činnost, tak tomu tak není. Korespondenti 

vnímají dobrovolnictví jako určitý druh kompenzace, ale ne v celém rozsahu. Práce, jako 

taková respondentům vůbec neschází, naopak dle jejich slov spíše pociťovali, ţe uţ ji ne-

vykonávali s celkovým nasazením, naplněním a uspokojením. Přispívala k tomu zejména 

rostoucí administrativní a legislativní náročnost úkonů, díky čemuţ konkrétní a hlavní ob-

sah vykonávané práce ustupoval do pozadí. Nejvíce však respondentům po odchodu  

do důchodu scházel kolektiv dřívějších spolupracovníků, mnozí z nich jsou vděčni, ţe mo-

hou i nadále setrvávat v jejich předchozím zaměstnání v roli dobrovolníka, a být i nadále  

v kolektivu spolupracovníků, se kterými je často váţe velmi pevné přátelství, a ţe nedošlo 

k zpřetrhání těchto pracovních a přátelských vazeb. Dále si respondenti kompenzují výko-

nem dobrovolnických aktivit pocit osamocení. Schází jim společnost lidí, zejména těm, 

kteří jiţ přišli o svého ţivotního partnera a sdílí samostatnou domácnost. Dobrovolnictví 

jim tak poskytuje moţnosti být zase v přímém kontaktu s lidmi a nemuset jen tak nečinně 

sedět doma. Respondenti byli dříve zvyklí na stálý rozruch kolem nich, na stálou přítom-

nost většího počtu lidí, neboť jejich dřívější zaměstnání spočívalo především v práci s lid-

mi. Velkou roli hraje také dobrovolnictví ve směru vyuţití nadbytku volného času seniorů. 

Po odchodu do důchodu ho respondenti dle jejich slov měli nadbytek a právě výkon dobro-

volnických aktivit je pro ně smysluplným a uţitečným naplněním a vyuţitím tohoto volné-

ho času.  

Paní Ema: „Tak, asi ne já jsem to nijak jako neměla naplánované, to tak vyplynulo, tak 

jsem to cítila, neměla jsem dopředu to nijak promyšlené, že budu ten dobrovolník.“ 

Paní Jana: „Jako náhradu? Tak to určitě vnímám.“, „To bylo pro mě strašně důležité, pro-

tože jsem nezůstala sama a nezůstala jsem ani bez těch lidiček ….“ 

Paní Petra: „Tak v určitém slova smyslu to beru jako kompenzaci za svoji tu pracovní čin-

nost.“ 

Pan Karel: „Novou nabídnutou práci v této uváděné mé dobrovolné činnosti jsem přijal 

s potěšením, baví mě, ale že bych to bral jako něco, čím si kompenzuji mé bývalé zaměst-

nání, tak to zas až tak ne.“ 
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Kategorie č. 6 – Zdroj dobrovolnictví    

Kódy, na základě kterých byla kategorie číslo 6 – Zdroj dobrovolnictví, vytvořena: příleţi-

tost, volný čas, výpomoc, moţnost. 

Dobrovolnictví se začíná do povědomí lidí v poslední době dostávat čím dál tím více.  

O moţnostech výkonu dobrovolnických aktivit je moţné se dozvědět z mnoha různých 

zdrojů. Tyto zdroje jsou však často přístupny spíše mladým generacím v podobě informací 

na internetu, facebooku apod. Z tohoto důvodu mě zajímalo, z jakých zdrojů se senioři  

o moţnostech výkonu dobrovolnictví dozvěděli. Na základě jakých nebo čích informací 

začali dobrovolnictví vykonávat.  

Dle jednotlivých odpovědí respondentů se o moţnosti výkonu dobrovolnické činnosti seni-

oři dozvěděli od svých známých, dětí, zaměstnanců jednotlivých zařízení, prostřednictvím 

dobrovolnického centra nebo na základě své vlastní iniciativy, která vyplynula ze zjištění 

potřeby pomoci. U některých seniorů dobrovolnická aktivita plynule navázala na předchozí 

pracovní činnost. Někteří ze seniorů provádí dobrovolnickou činnost uţ od dětství, kdy  

k tomu byli vedeni svými rodiči, a plynule pokračují v dobrovolnictví i v důchodovém vě-

ku.  Pokud se týká dostupnosti informací o moţnostech výkonu dobrovolnictví seniorů,  

tak bylo respondentem uvedeno, ţe spousta seniorů právě o těchto moţnostech neví. Bylo 

by proto velice přínosné, vhodným způsobem, např. uvedením podrobných informací v 

tisku, který čtou i senioři, nebo představením této problematiky při programech určených 

pro seniory, které pořádá knihovna, upozornit na nabízené moţnosti výkonu dobrovolnic-

kých aktivit seniory.   

Paní Blanka: „…právě dobrovolnické centrum mně pomohlo s tím, že sem řekla, že tam  

už teda nebudu pracovat, a jestli něco nemají jinde, a tím jsem se dostala, kde jsem dneska 

a zkrátka je to fajn.“ 

Paní Jana: „Víte, moje dcera tam chodí do toho Sluníčka, …… a vykládala mi, že tam mají 

i nějaké kurzy, a že by tam občas potřebovali nějakou výpomoc s hlídáním dětí, a tak, co by 

bylo potřeba.“  

Paní Petra: „v domově důchodců a tam mám vlastně svoji známou, ta mi vlastně o této 

možnosti jako povykládala a řekla mi přesně, o co jde, s čím bych vlastně mohla vypomoci, 

a tak jsem se vlastně rozhodla to zkusit.“ 
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Pan Karel: „Když mě z vedení klubu oslovili, zda bych jim vypomohl, neváhal jsem a přiký-

vl.“ 
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6 SHRNUTÍ VÝZKUMU 

Hlavním cílem výzkumné části mé diplomové práce bylo zjistit, co motivuje seniory k vý-

konu dobrovolnické činnosti. Co jim výkon této činnosti přináší, a současně i to, zda a jaké 

pociťují újmy, problémy a negativa při výkonu dobrovolnictví. A dále jakou funkci v ţivo-

tě seniorů zastává výkon dobrovolnické činnosti po odchodu do důchodu.    

Při mém výzkumu byla pouţita metoda polostrukturovaného rozhovoru, coţ se mi jevilo 

s ohledem na skupinu respondentů - seniorů, od kterých jsem chtěla získat informace po-

třebné pro můj výzkum jako nejvhodnější. Dle mého názoru je pro seniory forma rozhovo-

ru daleko přístupnější a příjemnější, neţ například dlouhé dotazníky pouţívané v kvantita-

tivním výzkumu. Jsem ráda, ţe jsem zvolila metodu rozhovoru, neboť jak se mi později 

potvrdilo, bylo pro mě velmi příjemné a přínosné přijít do přímého kontaktu při rozhovo-

rech se seniory, coţ mi umoţnilo moţnost sledování jejich chování, mimiky a reakcí  

na poloţené otázky.  

Na otázky, které jsem si stanovila za cíl výzkumu mé diplomové práce, se mi podařilo zjis-

tit informace, které shrnuji následovně.  

VO1: Co motivuje seniory k výkonu dobrovolnické činnosti?  

K výzkumné otázce, co motivuje seniory k výkonu dobrovolnické činnosti, se váţe katego-

rie číslo 1 – Motivace k dobrovolnictví a kategorie č. 6 Zdroj dobrovolnictví.   

Hlavní motivací pro výkon dobrovolnické sluţby je pro seniory pocit uţitečnosti a potřeb-

nosti, jejich vnitřní potřeba a touha pro někoho něco udělat někomu pomáhat  

a být i ve svém seniorském věku stále uţitečný a prospěšný. Také moţnost setrvání na do-

savadním pracovním místě v roli dobrovolníka z důvodu velmi dobrého pracovního kolek-

tivu, o který senioři nechtějí přijít, je zásadní. V kaţdém případě potřeba seberealizace, 

sebeuplatnění, předávání ţivotních zkušeností klientům, ale i získávání těchto ţivotních 

poznatků a zkušeností naopak ze strany klientů. Různorodost a pestrost dobrovolnických 

aktivit a moţnosti získání nových přátel a vrstevníků v příjemném, vstřícném a přátelském 

prostředí. Přemíra volného času je pro seniory taktéţ jedním z motivačních prvků, které 

ovlivňují seniory při rozhodnutí vykonávat dobrovolnickou činnost. Ale i ta skutečnost,  

ţe pokud byla dobrovolnická činnost prováděna i v produktivním věku, tak je v ní pokra-

čováno i ve věku seniorském. K výkonu dobrovolnictví také motivují seniory jejich známí, 

dětí, zaměstnanci jednotlivých zařízení, nebo samotné dobrovolnické centrum. 
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VO2: Jaký přínos znamená pro seniory výkon dobrovolnické činnosti?  

K výzkumné otázce, jaký přínos znamená pro seniory výkon dobrovolnické činnosti,  

se váţe kategorie č. 2 – Přínos dobrovolnictví. 

Jednoznačným přínosem dobrovolnictví je pro seniory jejich osobní a citové uspokojení. 

Výkon dobrovolnických činností jim přináší pocit potřebnosti, spokojenosti, uţitečnosti  

a důleţitosti, naplnění potřeby uplatnění se a být někomu nebo něčemu uţitečný i v senior-

ském věku. Svůj výkon dobrovolnických aktivit vnímají senioři také jako přínos pro druhé, 

kdy jejich vynaloţené úsilí přináší určité výsledky, uţitek a radost. Jako zcela zásadní pří-

nos označují senioři smysluplné vyuţití nadbytečného volného času ve společnosti mezi 

lidmi, mezi svými klienty, vrstevníky nebo spolupracovníky. Dobrovolnictví je pro seniory 

pohlazení a povzbuzení do dalšího ţivota, které se stalo součástí jejich ţivota. Nedovedou 

si bez něj v závislosti na zdravotním stavu svou další existenci představit. Neberou výkon 

dobrovolnictví jako práci, je to pro ně určitý druh relaxu. Cítí, ţe jejich vynaloţená snaha  

a energie má určitý smysl.     

VO3: Jaké újmy, problémy a negativa přináší seniorům výkon dobrovolnické činnos-

ti?  

K výzkumné otázce, jaké újmy, problémy a negativa přináší seniorům výkon dobrovolnic-

ké činnosti, se váţe kategorie č. 3 – Demotivace dobrovolnictví. 

Výkon dobrovolnické činnosti seniorům nepřináší ţádné problémy, újmy ani negativa. Při 

výkonu dobrovolnictví seniorům nic závaţného nebrání ani jim nic zásadního nevadí. Dob-

rovolnickou činnost provádí z vlastní iniciativy, proto, ţe sami chtějí, ţe je to baví, nic jim 

tedy nebrání v tom, pokud by se jim něco nelíbilo, nebo byli s něčím nespokojeni, aby dob-

rovolnickou činnost kdykoliv ukončili. Za jisté negativum při výkonu dobrovolnictví ozna-

čili senioři negativní přístup a reakce okolních lidí v případě, kdy nechápou výkon dobro-

volnické činnosti seniora bez nároku na jakoukoliv odměnu či plat, a ţe tak činí z vlastního 

rozhodnutí a přesvědčení. Ostatní překáţky spojené spíše s provozními záleţitostmi, jako 

je například koordinace prací, neţ se záleţitostmi spojenými přímo s výkonem dobrovol-

nických aktivit, berou senioři jenom jako maličkosti. Spíš je mrzí, kdyţ se jimi pořádané 

akce nevyvedou tak, jak mají a jejich úsilí, energie, čas a mnohdy i finanční prostředky jsou 

vynaloţené zbytečně.  
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VO4: Jakou funkci v životě seniorů zastává výkon dobrovolnické činnosti po odchodu 

do důchodu?  

K výzkumné otázce, jakou funkci v ţivotě seniorů zastává výkon dobrovolnické činnosti 

po odchodu do důchodu, se váţe kategorie č. 4 – Odchod do důchodu a kategorie č. 5 – 

Role dobrovolnictví. 

Odchod do důchodu byl o mnoho jednodušší pro seniory, kteří i nadále zůstali působit  

ve svém původním zaměstnání v roli dobrovolníků. Výkon dobrovolnické činnosti po od-

chodu do důchodu zastává v ţivotě seniorů funkci částečné kompenzace za předcházející 

pracovní činnost. Seniorům nescházela po odchodu do důchodu práce, kterou vykonávali, 

ale zcela jednoznačně to byl kolektiv spolupracovníků a pracovní prostředí ve kterém dříve 

pracovali. Výkonem dobrovolnické činnosti si senioři rovněţ kompenzují své osamocení  

a nadbytek volného času, kdy zejména seniorům, kteří ţijí bez ţivotního partnera, schází 

společnost lidí, rozruch na který byli zvyklí a smysluplné, uţitečné a uspokojivé vyuţití 

volného času, kterého mají po odchodu do důchodu dostatek.    

Myslím si, ţe na všechny otázky, které jsem si dala za cíl zodpovědět v mé diplomové prá-

ci, se mi podařilo odpovědět.   

Má dřívější celková představa o dobrovolnictví, byla zcela zkreslená, neúplná a často  

i zavádějící. Aţ absolvování a provedení tohoto výzkumu mi velmi pomohlo ujasnit si cel-

kový pohled na tuto oblast lidského ţití a lidské činnosti, na to co vlastně výkon dobrovol-

nické činnosti seniorů obnáší.  
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na oblast týkající se motivace seniorů k dobro-

volnictví. Starších lidí v naší společnosti, ale i jinde ve světě přibývá. Je to nezměnitelná 

skutečnost, vyplývající ze stále se zlepšujících ţivotních a pracovních podmínek, z pokroků 

v medicíně i ze sociálního rozvoje. Tuto nezměnitelnou skutečnost by bylo vhodné určitým 

správným způsobem vyuţít. Pro celou naši společnost by bylo velmi přínosné zapojit tuto 

seniorskou generaci do aktivního a pracovního celospolečenského dění. V tomto směru by 

bylo vhodné zaměřit se na tyto aktivity seniorů a všemi moţnými prostředky podpořit je-

jich rozvoj. Ať uţ se jedná o legislativní podporu dobrovolnické činnosti, o její propagaci, 

nebo celkově podporu motivace v oblasti výkonu dobrovolnických aktivit ze strany senio-

rů.  

V mém nejbliţším okolí ţije spousta seniorů, se kterými se osobně znám, denně je potká-

vám a s některými se přátelsky stýkáme a navštěvujeme. Vůči těmto lidem mám určitý re-

spekt a váţím si jich, neboť jejich celkový postoj k ţivotu a přístup k lidským hodnotám  

je pro mě velmi přínosný, inspirativní a poučný. Mnozí z nich disponují nepřeberným 

mnoţstvím znalostí, dovedností, pracovních odborností a ţivotních zkušeností, které  

by mohly být dle mého názoru neocenitelné pro mladší generace.  

Senioři i po odchodu do důchodu oplývají spoustou ţivotní síly a elánu, které jsou schopni 

a ochotni poskytnout jako pomoc jiným. O tom jsem se přesvědčila i nyní při provádění 

rozhovorů s respondenty a při moţnosti pozorování seniorů přímo při jejich dobrovolnic-

kých aktivitách. Tato činnost je velkým přínosem, jak pro samotné seniory dobrovolníky, 

tím, ţe působí jako prevence zhoršení zdravotního stavu, sociálního vyloučení, osamění, 

tak také pro jednotlivé příjemce těchto dobrovolnických aktivit.  

Během provádění mého výzkumu a v rámci zpracování mé diplomové práce jsem získala 

cenné informace a poznatky, které jsou přínosné nejen pro mne, ale mohou přinést uţitek 

také jiným subjektům, kteří se o oblast problematiky motivace seniorů k dobrovolnictví 

zajímají. 

Výsledky výzkumu mohou být k dispozici studentům sociálních oborů, zařízením, které 

činnost dobrovolníků vyuţívají nebo knihovnám, které pořádají a organizují různé před-

nášky, semináře a vzdělávací akce pro seniory.  
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PŘÍLOHA P I: OTÁZKY POKLÁDANÉ RESPONDENTŮM 

1. Co bylo důvodem pro to, abyste začal/la vykonávat dobrovolnickou činnost?  

2. Co Vás nejvíce baví na dobrovolnické činnosti?  

3. Jak jste se dozvěděl/la o moţnosti dobrovolnictví?  

4. Co Vám výkon dobrovolnické činnosti přináší?  

5. Doporučil/la byste dobrovolnictví i ostatním seniorům, pokud ano, tak proč?   

6. Jak Vy sám/a vnímáte Vaši dobrovolnou práci pro druhé?  

7. Co Vám při výkonu dobrovolnické činnosti vadí?  

8. Změnil/la byste něco při výkonu dobrovolnické sluţby?  

9. Uvaţujete někdy o tom, ţe skončíte s dobrovolnickou činností, pokud ano, tak proč?  

10. Jak jste se s odchodem do důchodu vyrovnal/la?  

11. Co Vám po odchodu do důchodu scházelo nejvíce? 

12. Co Vám pomohlo tuto změnu překonat? 

13. Vnímáte výkon dobrovolnické činnosti po odchodu do důchodu, jako náhradu nebo 

kompenzaci za Vaši předchozí pracovní činnost?  

14. Jakou roli hrálo v tomto procesu dobrovolnictví?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P II: ROZHOVOR Č. 1, PANÍ EMA 

1. Co bylo důvodem pro to, abyste začala vykonávat dobrovolnickou činnost?  

„Tak asi největší motivací bylo to, ţe po odchodu do důchodu jsem nechtěla úplně přerušit 

všechny kontakty i s původním pracovištěm, a ještě jsem byla činná v divadelním vlastně 

seskupení. Hrála jsem tam nějakou malou roli. Tak to bylo asi úplně nejvíce motivující,  

ţe jsem s nimi zůstala jako při tom divadle, a současně pak jsem se rozhodla, ţe se stanu 

dobrovolníkem.“  

Můţu se zeptat, kde jste předtím pracovala před odchodem do důchodu? 

„Pracovala jsem v zařízení pro zdravotně postiţené lidi, Občanského sdruţení Naděje  

a toto sdruţení, zařízení sídlí ve Vsetíně, Rokytnici.“ 

2. Co Vás nejvíce baví na dobrovolnické činnosti?  

„Tak já teď vlastně, náplní té mé činnosti dobrovolnické je dramaterapie, moţná to není 

úplně tak přesně ta činnost jenom ta dramaterapie, ale baví mě na tom to, ţe vlastně můţu 

volně se tímto oborem zabývat a uţívat si to s těmi uţivateli, prostě zpestřit jim vţdycky 

ten jeden den v týdnu, nebo alespoň si to myslím, ţe se na sebe těšíme, a ţe jim to něco 

přináší“.  

3. Jak jste se dozvěděla o možnosti dobrovolnictví?  

„Tak jelikoţ jsem před odchodem do důchodu pracovala jako vedoucí tady tohoto středis-

ka, tak jsem dlouhodobě taky rovněţ spolupracovala s dobrovolníky, kteří k nám docháze-

li.“ 

4. Co Vám výkon dobrovolnické činnosti přináší?  

„Tak to jenom zopakuji, ţe je pro mě zatím hodně důleţité, ţe můţu ještě nějaký čas být  

s těmi kolegy a uţivateli, a ţe vlastně by mi bylo asi hodně smutno, tak je to řešení, je to 

ideální řešení, samozřejmě bych tam mohla přijít na návštěvu, ale to je takové pro mě ne-

naplňující tohle to, ţe jim můţu pomoct a jít jim třeba mimo tady ty obvyklé mé hodiny 

kdyţ potřebují s něčím vypomoct, tak to je pro mě hodně důleţité, prostě mám to stále ně-

jak v sobě tu potřebu nebo touhu něco pro někoho takto udělat.“  

 

 



 

 

5. Doporučil/la byste dobrovolnictví i ostatním seniorům, pokud ano, tak proč?   

„Tak určitě je to jedna z moţností, jak hezky, účelně vyplnit část toho, té doby kdy někteří 

senioři mají vlastně jakoby ten nadbytek času, i kdyţ není jich moc, ale já si myslím,  

ţe je to jenom taková určitá formule, póza, ţe důchodci říkají, ţ nemají čas. Ono to tak ne-

ní, a mnohdy ten čas stráví úplně jako neúčelně a zbytečně. Takţe kdyby měli tu odvahu 

třeba jenom si to vyzkoušet a někde se jít podívat, tak věřím, ţe by to mnoho seniorů zauja-

lo, a měli by z toho lepší pocit, jak nevím to strávit někde u telenovely.“  

6. Jak Vy sám/a vnímáte Vaši dobrovolnou práci pro druhé?  

„Tak pro mě je to asi uţ součást mého ţivota, kdy po těch letech práce v této sociální ob-

lasti to mám tak nastavené. A co mi to přináší? Vím, ţe jsem pro někoho, něco pěkného 

udělala, ale taky vím, konkrétně co jsem udělala, a pro koho, pro mě je tohle mnohem dů-

leţitější neţ někde posílat dárcovské SMS nebo dávat peníze, tohle je pro mě jasné, kon-

krétní a mám tu potřebu naplněnou, takto.“   

7. Co Vám při výkonu dobrovolnické činnosti vadí?  

„Kdyţ se nad tím zamyslím, tak jako nevím, myslím si, ţe mi nevadí nic.“  

8. Změnil/la byste něco při výkonu dobrovolnické služby?  

„Tak, já říkám třeba, nevím jak je to v jiných městech. Na Vsetíně to povaţuju za velmi 

dobře nastavené, tady tu činnost. Tím, ţe funguje to dobrovolnické centrum, které vlastně 

udělá všechnu tu administrativu, včetně pojištění toho dobrovolníka, a ta organizace si je-

nom uzavře jednoduchou smlouvu a to je všechno. Ten dobrovolník pak má vytvořené 

podmínky pro svoji práci. A konkrétně na Vsetíně si myslím, ţe je to nastavené moc dob-

ře.“  

9. Uvažujete někdy o tom, že skončíte s dobrovolnickou činností, pokud ano, tak 

proč?  

„Ne, zatím jsem o tom neuvaţovala, přemýšlela jsem jenom, jestli po čase nezměním třeba 

to zařízení, nějakou jinou sluţbu, moţná by mě to lákalo, třeba si přibrat ještě jiné zařízení, 

nebo bych měla změnit tu klientelu.“  

 

 



 

 

10. Jak jste se s odchodem do důchodu vyrovnal/la?  

„Tak s odchodem do důchodu jsem se vyrovnala myslím si velice dobře, protoţe já uţ jsem 

to měla takto zpracované dopředu. Samozřejmě jsem nevěděla jak to jaksi pro mě proběhne 

v tom mém cítění, ale bylo to nad očekávání výborné, protoţe já uţ jsem po těch letech 

práce cítila, ţe uţ to nedělám s tím nadšením. Ty nové zákony a to do toho vnesly spoustu 

té práce, která fakt mě uţ nebavila.“  

11. Co Vám po odchodu do důchodu scházelo nejvíce? 

„Tak asi asi se mi stýskalo, ti kolegové, kteří tam byli, tak roky jsme spolu byli, to asi tak 

mi scházelo nejvíce a jinak jsem neměla ţádné takové nějaké pocity.“  

12. Co Vám pomohlo tuto změnu překonat? 

„Tak úplně plánovaně jsem věděla, ţe mám velkou rodinu, bezvadného manţela, spoustu 

jiných ještě zájmů, kdy se snaţím sportovat, číst, cestovat, takţe tohle ta svoboda času mě 

úplně nadchla a pro mě to byla změna úplně úţasná a vůbec jsem ji nevnímala nějak nega-

tivně.“  

13. Vnímáte výkon dobrovolnické činnosti po odchodu do důchodu, jako náhradu 

nebo kompenzaci za Vaši předchozí pracovní činnost?  

„Ne, to je úplně něco jiného, já si to s těmi uţivateli v podstatě taky uţívám a právě kdyţ 

jsem pracovala, tak jsem to vnímala tak, ţe mám na ně málo času, ţe to všecko musím  

tu sílu, energii dát do té vedoucí jaksi činnosti, a to mě bylo líto, a bylo to čím dál víc horší. 

Takţe teďkom to jedno dopoledne mě úplně nádherně jaksi si to uţíváme. A já si to taky 

proţiju a mám z toho radost.“  

14. Jakou roli hrálo v tomto proces dobrovolnictví?  

„Tak, asi ne já jsem to nijak jako neměla naplánované, to tak vyplynulo, tak jsem to cítila, 

neměla jsem dopředu to nijak promyšlené, ţe budu ten dobrovolník, říkám já jsem jako 

tento čas jako důchodce úplně spokojená. Jako po práci se mi nestýská“ 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P III: ROZHOVOR Č. 2, PANÍ BLANKA 

1. Co bylo důvodem pro to, abyste začala vykonávat dobrovolnickou činnost?  

„Tak kdyţ přišla ta doba, ţe budu muset odejít do důchodu, a byla jsem celkem ještě 

schopna dělat cokoliv, tak jsme se domluvili s paní vedoucí, kde jsem pracovala, ţe bych 

jeden den, který by potřebovali, nebo kterýkoliv den přišla, a byla dál nápomocna tomu při 

jejich práci. Tak jsme se domluvili, a vlastně jsem aniţ bych věděla, ţe nějaké dobrovolnic-

tví existuje, tak jsem v Čekance, kde jsem pracovala, zůstala ten jeden den jsem s nimi 

chodila, jenţe pak se objevila ta věc, ţe vlastně bych měla být nějak pojištěna nebo něco,  

a to se právě tam jsem se dozvěděla, já nevím jak to někdo věděl, ţe to řekl, ţe tady  

to existuje, ţe teda musela bych být pojištěna, kdyby se náhodou něco stalo. Takţe jsem 

musela teda nastoupit přes to dobrovolnické centrum. Nic se jinak nezměnilo, zkrátka, 

kdyţ potřebovali tak na výlet jsem s nimi třeba jela, si mě vzali na ty tři dny nebo tak. Tak-

ţe bylo to to, ţe jsem chtěla být ještě uţitečná, takţe proto jsem tak začala pracovat. Jestli 

to tak stačí.“  

2. Co Vás nejvíce baví na dobrovolnické činnosti?  

„No, ţe se můţu ještě projevit dále, jako ţe jsem se s tím, jako k děckám ,protoţe je to mo-

je srdeční záleţitost věnovat dál vlastně pokračovat v tom co jsem vlastně za tu dobu, kdyţ 

jsem začala dělat tady s nimi, ţe můţu pokračovat s nimi dál, ţe můţu předávat i těm  

co přicházejí tam takţe, zkrátka je to o tom, ţe můţete pomoct druhým víceméně.“  

3. Jak jste se dozvěděla o možnosti dobrovolnictví?  

„No vlastně jak jsem to uvedla na tom začátku, ţe vlastně ten první ten nebyl ani jako  

ţe bych byla nějaký ten dobrovolník, to jsem ani nevěděla jako nějak to přišlo s tím,  

ţe to musí být, kdyţ tady vedle pracujete, ţe by to mělo být, abych byla v tom nějak orga-

nizována.“  

4. Co Vám výkon dobrovolnické činnosti přináší?  

„Tak osobní uspokojení. Ţe ještě dokáţu něco, ţe mě lidi mají rádi, ţe mě berou, ţe já je 

taky. Přináší mi to určitě obohacení mě od těch lidí, získávám od nich zase nové zkušenos-

ti, co se dá dělat.“ 

 

 



 

 

5. Doporučila byste dobrovolnictví i ostatním seniorům, pokud ano, tak proč?   

„No doporučila bych v tom případě, ţe bych věděla, o něm, ţe teda má tady tuto práci rád, 

protoţe určitě tady tuto práci nemůţe dělat někdo, kdo nemá moc rád, nechci říct lidi, ale 

tak, aby někomu pomáhal nebo aby dělal něco navíc nebo tak. Nevím, jak by to praktikova-

la, nedokáţu to nějak vyjevit, ţe jedině pokud by měl sám opravdu zájem o to s těma lidič-

kama pracovat, ať uţ jsou to senioři nebo i ostatní.“ 

6. Jak Vy sama vnímáte Vaši dobrovolnou práci pro druhé?  

Já vůbec nevím, co bych na to řekla. Jak to vnímám? Já zkrátka cítím potřebu někomu po-

moct. Mám víc volného času to určitě víc, neţ kdyţ jsem byla v práci. A nebaví mě jen tak 

sedět a nedělat nic.“ 

7. Co Vám při výkonu dobrovolnické činnosti vadí?  

Já jsem dělala tady v té Čekance a teď jsem v jiném zařízení, a kdyby mi tam něco vadilo, 

asi bych tam nebyla. Já si myslím, ţe kdyţ někdo něco dobrovolně dělá a s láskou, nepřišla 

jsem na to, ţe by mi tam něco vadilo.“ 

8. Změnila byste něco při výkonu dobrovolnické služby?  

„Aspoň tam kde jsem je to všechno v pohodě, tam kde jsem já dobrovolník bych nic nemě-

nila.“  

9. Uvažujete někdy o tom, že skončíte s dobrovolnickou činností, pokud ano, tak 

proč?  

„No, tak to je zas otázka, ţe kdybych uţ tam nebyla s nimi šťastná, kdybych nebyla spoko-

jená, a nebo kdybych cítila, ţe uţ mě tam nechtějí, tak asi tím bych skončila, ale pokud 

ještě dokáţu pro někoho něco udělat, tak zatím jsem o tom vůbec neuvaţovala.“ 

10. Jak jste se s odchodem do důchodu vyrovnala?  

„No, tým právě toto mě pomohlo, kdyţ jsem vlastně nemusela úplně zpřetrhat to spojení  

s nimi, a vlastně jak jsem skončila, jako šla do důchodu, tak jsem vlastně ten jeden den 

nebo kdyţ potřebovali jim kdykoliv šla pomoct, kdyţ jsem byla furt tak na ně vázaná, a tak 

to tak pomalu odcházelo, ţe, a dokud tam bylo dobře, ale pak se to tam trošičku tam změni-

lo, a  bylo to horší a právě dobrovolnické centrum mně  pomohlo s tím, ţe sem řekla,  



 

 

ţe tam uţ teda nebudu pracovat a jestli něco nemají jinde, a tím jsem se dostala do Polan-

ky, kde jsem dneska a zkrátka je to fajn.“  

11. Co Vám po odchodu do důchodu scházelo nejvíce? 

„Víte, ţe moţná já mám totiţ plno ještě jiných aktivit, takţe vlastně já to pořád dělám dál, 

co jsem dělávala a trošku více času ţe.“ 

Scházela Vám třeba Vaše předchozí práce, kolegové nebo prostředí, ve kterém jste 

dříve pracovala? 

„No právě tím, ţe jsem zůstala dál s nimi dál, tak mi vlastně nechyběli, protoţe jsme byli  

v kontaktu pořád, a vlastně scházíme se doteďka. Jak nás napadne, tak se domluvíme  

a jdeme někde na túru, jdeme někde si posedět nebo něco, takţe nebyl to pro mě ţádný 

stres, ţe jsem odešla do důchodu, protoţe fakt mám co dělat pořád.“  

12. Co Vám pomohlo tuto změnu překonat? 

„No právě to, ţe jsem šla a zůstávala s nimi aspoň ten jeden den dál. Takţe nebylo ţádné 

přetrhnutí. Zkrátka furt jsem s nimi v kontaktu, i kdyţ uţ jsem na důchodě,  9 roků nebo 

kolik.“ 

13. Vnímáte výkon dobrovolnické činnosti po odchodu do důchodu, jako náhradu 

nebo kompenzaci za Vaši předchozí pracovní činnost?  

„Jsem ráda, ţe jsem to ukočírovala tak, ţe jsem ve spojení s těmito lidmi, Zkrátka jsem 

spokojená.“ 

14. Jakou roli hrálo v tomto proces dobrovolnictví?  

„Tak já myslím, ţe ţádný nějaký proces neprobíhal. Ţe vlastně nic jsem nepřerušila, tudíţ 

ţádný proces neproběhl, ţe bych byla nešťastná, ţe uţ jsem v důchodě, naopak jsem měla 

víc času na ty svoje aktivitky, které mě furt lákají a baví ta práce s lidmi a pomoc druhým, 

takţe ani mi to nepřijde.“ 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P IV: ROZHOVOR Č. 3, PANÍ JANA 

1. Co bylo důvodem pro to, abyste začala vykonávat dobrovolnickou činnost?  

„Hlavním důvodem bylo, ţe jsem chtěla pomoct někomu s něčím. Přemýšlela jsem, co by 

mě tak nejvíc zaujalo a co by mě tak nejvíc bavilo. Vţdycky jsem měla blízký vztah k dě-

tem, takţe se mi naskytla příleţitost chodit pomáhat do rodinného mateřského centra tady 

ve Vsetíně. Chodím tak k dětem v rámci toho provozu, a kdyţ je potřeba tak třeba hlídám 

děti, kdyţ jsou někteří rodiče na různých kurzech na jazykových na odborných, tak já  

se tam věnuju těm dětem a hraju si tam s nimi.“  

2. Co Vás nejvíce baví na dobrovolnické činnosti?  

„Ta různorodost s těmi dětmi, ţe ty děti jsou bezprostřední a na nich jde vidět, jak jsou 

nadšené pro všechny hry a jak vnímají to, ţe se jim člověk věnuje. Opravdu, ţe člověk  

má čas jenom na ně, ţe se nevěnuji dalším pěti věcem, ale opravdu se soustředím jenom  

na ty děti a ony jsou strašně vděčné.“  

3. Jak jste se dozvěděla o možnosti dobrovolnictví?  

„Víte, moje dcera tam chodí do toho Sluníčka a má dvouletou holčičku, jmenuje se Amál-

ka, a chodí tam a vykládala mi, ţe tam mají i nějaké kurzy, a ţe by tam občas potřebovali 

nějakou výpomoc s hlídáním dětí a tak co by bylo potřeba. No tak jednou mě tam vzala 

sebou a moc se mi tam líbilo, protoţe tam mají parádní prostory. Bylo to úplně bezvadné.“  

4. Co Vám výkon dobrovolnické činnosti přináší?  

„No hlavně citové uspokojení. Protoţe s těmi dětmi je radost si hrát tvořit a pracovat.“  

5. Doporučila byste dobrovolnictví i ostatním seniorům, pokud ano, tak proč?   

„No dobrovolnictví bych doporučila určitě, rozhodně bych v tom mateřském centru je pří-

jemná atmosféra, jsou tam příjemné paní, které to tam zajišťují ten chod, věnují se těm 

dětem. Myslím si, ţe pro všechny seniory, kteří jsou v důchodu, je taková dobrovolnická 

činnost určitým ozvláštněním dne a náplní, necítí se být odstrčeni, a pořád jsou a mohou 

být uţitečnými.“ 

 

 

 



 

 

6. Jak Vy sama vnímáte Vaši dobrovolnou práci pro druhé?  

„Jak to vnímám? No pro mě je důleţité, ţe jsem uţitečná, ţe můţu někomu pomoct,  

a ţe člověk kdyţ uţ tady zůstal sám bez manţela na tom světě, tak aby prostě mohl pomoct 

těm ostatním.“ 

7. Co Vám při výkonu dobrovolnické činnosti vadí?  

Nad tím jsem nepřemýšlela, já nedělám dobrovolníka zase tak dlouho, docházím tam asi 

rok a půl a zatím jsem teda nenarazila na nic, co by mi vyloţeně vadilo spíš v tom centru  

je to takové aţ rodinné, taková rodinná příjemná atmosféra, příjemné prostředí a všichni  

se tam k sobě chovají velice pěkně, to se mi na tom líbí. A nemám vyloţeně oblast nebo 

něco co by mi vadilo.“  

8. Změnil/la byste něco při výkonu dobrovolnické služby?  

„Ne nezměnila bych nic, já jsem spokojená.“ 

9. Uvažujete někdy o tom, že skončíte s dobrovolnickou činností, pokud ano, tak 

proč?  

„Neuvaţovala. Já bych tam chtěla pomáhat, co nejdéle to jde, právě protoţe jsou tam 

všichni tak bezvadní. A dvakrát do roka tam pořádají i bazárky, kde prodávají oblečky  

po dětičkách co vyrostou a já jim tam chodím pomáhat, kdyţ se potom prodává při tom 

bazárku, tak tam hlídám, a potom třídíme ty věci, a je to činnost, kdy i v tom Sluníčku ně-

jakou tu korunku vydělají, a myslím si, ţe je to perfektní, protoţe maminky, které nemají 

moc peněz si tam mohou nakoupit za pár korun.“ 

10. Jak jste se s odchodem do důchodu vyrovnala?  

„Vyrovnávala jsem se těţko ze začátku. Právě proto, ţe jsem zůstala sama. Dcera se odstě-

hovala. Bydlím sama v bytě a přemýšlela jsem co. Bylo mi strašně smutno a měla jsem 

pocit takové bezradnosti a zbytečnosti na tom světě, a ţe uţ na mně nikomu nezáleţí. Ale 

potom mě dcera přesvědčila, abych s ní šla právě se do toho centra podívat, tam se mi to 

zalíbilo, vnučku jsem hlídala, a bylo mi od zaměstnankyň nabídnuto, abych tam chodila 

občas vypomáhat jako dobrovolník.“ 

 

 



 

 

11. Co Vám po odchodu do důchodu scházelo nejvíce? 

„Nejvíc hlavně kontakt s lidmi, protoţe jsem celý ţivot byla v kontaktu s lidmi, a to ţe 

jsem najednou zůstala doma zavřená v tom bytě, tak to mi nejvíc vadilo, To mi nejvíc chy-

bělo prostě ti lidi kolem mě.“ 

12. Co Vám pomohlo tuto změnu překonat? 

„Jako myslíte s odchodem do důchodu tu změnu spojenou, aha? No nejvíc asi právě to,  

ţe jsem se dostala do toho kolektivu těch úţasných lidí, kteří tedy nemyslí jenom na sebe, 

ale tam vymýšlejí programy, různé dny rodin, karnevaly a další a další akce. To mi pomoh-

lo hodně tím, ţe jsem byla tak jako vtáhnuta k nim, ţe jsem nezůstala sedět sama doma.“  

13. Vnímáte výkon dobrovolnické činnosti po odchodu do důchodu, jako náhradu 

nebo kompenzaci za Vaši předchozí pracovní činnost?  

„Jako náhradu? Tak to určitě vnímám. Je to pro mě velice důleţitá součást ţivota. Teďkom 

současného co jsem v důchodě, víte?“ 

14. Jakou roli hrálo v tomto proces dobrovolnictví?  

„No obrovskou a nenahraditelnou, paní. To bylo pro mě strašně důleţité, protoţe jsem ne-

zůstala sama a nezůstala jsem ani bez těch lidiček, a byla jsem s těma lidičkama, a mám 

pořád, no prostě ten pocit důleţitosti, ţe na mě někomu záleţí, ţe jsem nějak uţitečná pro 

ty lidi.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P V: ROZHOVOR Č. 4, PANÍ PETRA 

1. Co bylo důvodem pro to, abyste začala vykonávat dobrovolnickou činnost?  

„Tak já vlastně celý svůj ţivot jsem pracovala jako zdravotní sestra na LDN v nemocnici,  

a vlastně jak jsem přešla do důchodu, tak jsem měla najednou pocit, ţe mám prostě přemí-

ru volného času, a ţe ho neumím správně vyuţít, a tak jsem se vlastně dozvěděla o moţ-

nosti a k této činnosti jsem se prostě rozhodla.“ 

2. Co Vás nejvíce baví na dobrovolnické činnosti?  

„Co mě nejvíce baví? Tak určitě je toho hodně, ale myslím si, ţe je super pocit někomu 

druhému ve svém volném čase pomoci.“ 

3. Jak jste se dozvěděla o možnosti dobrovolnictví?  

„Tak já vlastně dobrovolnictví vykonávám v domově důchodců a tam mám vlastně svoji 

známou, ta mi vlastně o této moţnosti jako povykládala a řekla mi přesně, o co jde, s čím 

bych vlastně mohla vypomoci, a tak jsem se vlastně rozhodla to zkusit.“  

4. Co Vám výkon dobrovolnické činnosti přináší?  

„Tak hlavně jde o to, ţe mám pocit radosti a uţitečnosti, ţe můţu někomu prostě pomoci, 

ţe nesedím doma, a taky určitě ten kolektiv je přátelský, takţe mě to tak nějak, no prostě 

jsem z toho spokojená, uspokojuje mě to.“ 

5. Doporučila byste dobrovolnictví i ostatním seniorům, pokud ano, tak proč?   

„Určitě bych doporučila tuto moţnost a myslím si, ţe jde vlastně o to efektivně vyuţít vol-

ný čas, najít si nové přátele, vrstevníky a vlastně pomoct druhému člověku.“  

6. Jak Vy sama vnímáte Vaši dobrovolnou práci pro druhé?  

„Tak vlastně tím, ţe jsem sama v důchodě, ocitám se v domově důchodců, tak zde navště-

vuji prakticky své vrstevníky, tak to vnímám, ţe můţu být vlastně společníkem toho dru-

hého, můţu ho vyslechnout, prostě povykládat si s ním.“  

7. Co Vám při výkonu dobrovolnické činnosti vadí?  

„Tak asi tak nevadí mi úplně nějak nic, akorát  někdy mám pocit, ţe kdyţ prostě to řeknu 

někomu z okolí, ţe vykonávám tuto činnost, tak nepochopitelně se na mě dívají, ţe prostě 



 

 

neberu za to vlastně ţádnou finanční odměnu, ţe to dělám vlastně z vlastní činnosti nebo 

vlastně ze svého vlastního rozhodnutí.“  

8. Změnila byste něco při výkonu dobrovolnické služby?  

„Asi nic zatím dělám to krátkou dobu relativně, je to necelý rok, takţe zatím jsem spokoje-

ná, nezměnila bych nic.“  

9. Uvažujete někdy o tom, že skončíte s dobrovolnickou činností, pokud ano, tak 

proč?  

„Zatím jsem v té činnosti spokojená, takţe jsem o ukončení ještě neuvaţovala.“ 

10. Jak jste se s odchodem do důchodu vyrovnala?  

„Tak ze začátku to bylo pro mě velmi obtíţné, najednou jsem se ocitla doma, bez nutnosti 

vstávat ráno do práce, coţ bylo docela šok, ale časem jsem si na to pomaličku zvykala, 

vlastně jsem vdova, tak jsem často spíš trávila čas s dětmi s vnoučaty a nějak jsem ten čas 

vyplňovala, neţ jsem vlastně našla a vyuţívala moţnost toho dobrovolnictví.“  

11. Co Vám po odchodu do důchodu scházelo nejvíce? 

„Tak tím, ţe jsem vlastně vdova, ţe jsem sama, tak nejvíc mě vlastně scházel kontakt 

s lidmi, prostě s kolegy z práce a tak.“  

12. Co Vám pomohlo tuto změnu překonat? 

„Tak určitě mi pomohly děti s rodinami, ale také moţnost stát se vlastně dobrovolníkem 

v domově důchodců.“  

13. Vnímáte výkon dobrovolnické činnosti po odchodu do důchodu, jako náhradu 

nebo kompenzaci za Vaši předchozí pracovní činnost?  

„Tak v určitém slova smyslu to beru jako kompenzaci za svoji tu pracovní činnost.“  

14. Jakou roli hrálo v tomto proces dobrovolnictví?  

„Jedná se vlastně o vyplnění volného času něčím smysluplným, prostě činností, která má 

pro mě smysl.“  

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P VI: ROZHOVOR Č. 5, PANÍ VĚRA 

1. Co bylo důvodem pro to, abyste začala vykonávat dobrovolnickou činnost?  

„Tím, ţe jsem se dostala do prostředí kostela, mezi farníky a viděla, ţe chybí pomocná síla 

a všude kolem bylo práce jako na „kostele“. Cítila jsem potřebu, zdálo se mi, ţe zrovna 

tady bych mohla být něčemu nápomocná, mohla bych být aspoň nějakým způsobem uţi-

tečná.“ 

2. Co Vás nejvíce baví na dobrovolnické činnosti?  

„Jsem pánem svého času a vykonávám rozmanitou činnost, ale upřednostňuji květinovou 

výzdobu v kostele, kterou jsem se postupem času naučila vytvářet. Baví mě právě ta roz-

manitost práce, ţe to prostě není práce orientovaná jen jedním směrem. Děláme všechno  

co je právě potřeba, ať uţ to jsou úklidové práce jak uvnitř kostela, tak i venku, uklízíme 

okolí kostela, staráme se o zahradu. Ráno připravujeme občerstvení, takové malinké snída-

ně pro děti, které se připravují třeba ke svatému přijímání, no ty děti chodí i s rodiči, a je to 

fajn, moc fajn, kdyţ jste ve společnosti jak malých tak mladých lidí, ale třeba i důchodci, 

staří lidé, kteří navštěvují kostel, tak i s těmi je moţnost se pobavit. Člověk si vyslechne 

různá vyprávění právě starých lidí, co bylo, jak bylo. Podělíte se s nimi o názory, o zkuše-

nosti. Je to příjemné někdy si zavzpomínat na to jak to bylo dřív.“ 

3. Jak jste se dozvěděla o možnosti dobrovolnictví?  

„Vyplynula z kaţdodenní návštěvy bohosluţeb. Viděla jsem před bohosluţbami, i po nich, 

i kdyţ jsem chodila okolo, jak lidé pracují. Zeptala jsem se a uţ to bylo. Nejprve jsem zača-

la chodit jen sem tam, ale teď tu chodím kaţdý den. Práce je pořád stále dost, pořád  

je co dělat. A kdyţ je trošku volněji, tak i ta společnost je příjemná, popovídáme si. Probe-

reme kde se co děje.“ 

4. Co Vám výkon dobrovolnické činnosti přináší?  

„Seznámení se s liturgickými předměty, kontakty s novými lidmi a účelné vyplnění volné-

ho času. No jak uţ jsem říkala, nesedím doma a nesleduji třeba seriály, protoţe na to ne-

mám čas. Přináší mi tokový vnitřní klid, takové uspokojení, protoţe kdyţ jsem v kostele, 

tak se tam cítím dobře. Cítím, ţe jsem uţitečná, někomu nebo něčemu prospěšná.  

Je to fajn, moc fajn. Baví mě to, a to si myslím, ţe je dobře nejenom pro mě, ale doufám, 

ţe je to dobře i pro ostatní, ţe to přináší potěšení a uţitek i lidem, kteří chodí do kostela. 



 

 

Třeba teď o Velikonocích. Připravila jsem krásnou výzdobu a mám z toho radost, ale nejen 

to, mám radost i z toho, kdyţ vidím, jak se na to lidé dívají a líbí se jim to. A dokonce kdyţ 

to někdo pochválí a řekne, ţe je to krásné. Je to takové pohlazení, takové povzbuzení  

do dalšího ţivota.“ 

5. Doporučila byste dobrovolnictví i ostatním seniorům, pokud ano, tak proč?  

„Ano, doporučila bych tuto činnost, přestoţe je někdy i fyzicky náročná. Práce v Duchov-

ním stánku se odehrávají v příjemném prostředí, ale musíte počítat s teplejším oblečením. 

Víte dnešní doba je postavená celkově na jiných hodnotách. Ten spěch, shon, to věčné na-

hánění se za něčím, to lidem neprospívá, ale hlavně jim nic nepřináší jenom stres a z toho 

vyplývající choroby, infarkty a mrtvice. Já sice vím, ţe třeba takoví mladí lidé to dneska 

nemají jednoduché, hlavně kdyţ mají rodinu a malé děti, tak ţe na nějaké dobrovolnictví 

nemají čas a často o něm moţná ani neví, ale zrovna důchodci, kdyţ mají čas stát fronty  

v supermarketech na všechny ty rádoby akce, tak by mohli mít čas někdy i někomu pomoct, 

něco udělat pro druhé a tím vlastně udělat něco i pro sebe. Víte takové to zklidnění, takové 

to navrácení se ke správným lidským hodnotám, to nám tu dneska chybí. Taková určitá 

pokora vůči světu a vůči celkovému bytí na zemi.“ 

6. Jak Vy sama vnímáte Vaši dobrovolnou práci pro druhé?  

„Jako prospěšnou pro všechny strany. Vnímám to pozitivně, protoţe vím, ţe to nedělám 

zbytečně. A doufám, ţe i pro druhé to má určitý význam. Víte, já obdivuju ty dobrovolníky, 

kteří pomáhají třeba v nemocnicích, nebo v různých zařízeních pro staré lidi, to je dle mého 

názoru teprve zásluţná dobrovolnická práce. Ta přináší opravdový uţitek. Před těmito lid-

mi opravdu klobouk dolů. To je práce, která podle mě má opravdu smysl a která je uţiteč-

ná. Uţ delší dobu o tom uvaţuji taky, ţe bych zkusila i něco takového. Láká mě to,  

ale jak uţ jsem říkala, práce kolem kostela je dost, takţe je co dělat.“ 

7. Co Vám při výkonu dobrovolnické činnosti vadí?  

„Pokud mi něco vadí, tak to odstraním nebo uvedu na míru, aby mi to nevadilo. Ale jsou  

to jenom maličkosti, které jsou spojené spíše s provozními záleţitostmi neţ opravdu  

se záleţitostmi, které přímo souvisí s dobrovolnictvím, myslím jako s prací. No, a kdyţ  

je něco špatné tak, se taky snaţím si z toho vzít nějaké to ponaučení pro příště.“ 

 



 

 

8. Změnila byste něco při výkonu dobrovolnické služby?  

„Zlepšila bych koordinaci prací, ale to nespadá do mých kompetencí. Je to někdy i chaotic-

ké, ale všechno se dá vţdycky nějak zvládnout. Víte, všechno je vţdycky jenom o lidech, 

kdyţ se chce, jde všechno, kdyţ se nechce, tak nejde nic. Jo a ještě, moc se o tom, ţe dů-

chodci mohou dobrovolničit neví, nebylo by moţná na škodu na to nějakým způsobem 

upozornit lidi. Třeba to dát někde do tisku, nebo kdyţ jsou různé programy pro důchodce  

v knihovně, tak i tam o tom přečíst nebo dát o tom těm důchodcům prostě nějak vědět. Lidi 

kdyby jednou okusili, tak by je to třeba chytlo, zrovna tak, jako mě. Taky jsem si nikdy 

nemyslela, ţe budu svůj důchod trávit, tak jak ho trávím. Ale opravdu jsem ráda, dělám  

to hlavně ráda.“ 

9. Uvažovala jste někdy o tom, že skončíte s dobrovolnickou činností, pokud ano, tak 

proč?  

„Ne. Neuvaţovala. Vţdyť to dělám přece sama ze svobodné vůle. Proč bych to dělala, nao-

pak uvaţuji, ţe se zapojím, jak uţ jsem říkala i do něčeho jiného ať mám moţnost vyzkou-

šet i nějakou jinou oblast. Vţdyť kdy jindy neţ teď, kdyţ uţ se nemusím věnovat práci, 

jako myslím tím práci v zaměstnání, bych měla začít zkoušet nové věci. Víte, já jsem tako-

vá akční důchodkyně, já potřebuji pořád něco dělat, nějaký rozruch kolem sebe. Nedovedu 

jen tak nečinně sedět a litovat se. O tom ţivot není, o tom rozhodně ne. Chci si ten zbývají-

cí čas ještě co nejvíc uţít, protoţe, víte, já si nesmírně váţím ţivota, člověk za celý ţivot  

se nadělal spoustu kopanců, a tak na staré kolena, kdyţ tak o tom přemýšlíte, tak se snaţíte 

jakoby odčinit ty předchozí nedostatky. Je to moţná i tím, ţe je člověk moudřejší, ţe ho 

ţivot naučí, no je tomu prostě jinak, neţ kdyţ byl mladý a nerozváţný.“ 

10. Jak jste se s odchodem do důchodu vyrovnala?  

„Neuměla jsem si představit, co budu s takovým mnoţstvím času dělat, ale někdy mi i ně-

jaký pochybí. Říkala jsem si, ţe co budu pořád dělat, ţe se doma asi unudím. Opravdu jsem 

si to nedovedla představit. Na jedné straně jsem se těšila, ţe uţ nebudu muset ráno vstávat, 

ţe si všechno uspořádám to, na co jsem neměla v práci čas, ţe si odpočinu, ţe uţ nebudu  

v takovém presu, ţe nebudu mít uţ nervy z práce. Na to jsem se těšila, ale na druhou stranu 

jsem uvaţovala, co zas budu dělat, kdyţ uţ nebudu muset chodit do práce.“  

 

 



 

 

11. Co Vám po odchodu do důchodu scházelo nejvíce?  

„Po této stránce mi nic nescházelo, zjistila jsem, ţe doma je také práce dostatek. Moţná 

trochu se mi stýskalo po spolupracovnících, po kolektivu z práce. Ale po práci, kterou jsem 

dělala, tak to se mi vůbec nestýskalo, ta mi vůbec nechyběla. Víte ono všechny ty nové 

předpisy, zákony a stále rostoucí administrativa, to mě uţ začalo strašně unavovat. Byla 

jsem ráda mezi kolegy, ale práce mě uţ nenaplňovala.“ 

12. Co Vám pomohlo tuto změnu překonat?  

„Osobní činnost. Realizovala jsem se různě, začala jsem chodit do cvičení, na přednášky, 

promítání, do knihovny, začala jsem relaxovat. No a právě v této době i navštěvovat v hoj-

nější míře kostel, no a tady jsem se vlastně dostala k dobrovolnictví, tak jak uţ jsem říkala 

ze začátku. Takţe to tak nějak samo na sebe navázalo. Asi to tak mělo být, jsem ráda,  

ţe to tak dopadlo.“ 

13. Vnímáte výkon dobrovolnické činnosti po odchodu do důchodu, jako náhradu 

nebo kompenzaci za Vaši předchozí pracovní činnost?  

„Částečně mi vyplňuje volný čas, někdy i více času, ale pro mě osobně je to tzv. relaxační 

činnost, na rozdíl od práce ve státní správě. Takţe vlastně ano, i kdyţ ne úplně hned po 

odchodu do důchodu, ale teď ano, trávím tak většinu svého volného času. Ale víte pro mě 

je to důleţité v tom, ţe mě to baví, ţe je to pro mě uţitečné, není to pro mě práce, ale relax, 

takţe mi to moc pomáhá a doufám, ţe i já tím pomáhám druhým.“ 

14. Jakou roli hrálo v tomto procesu dobrovolnictví?  

„Pokud jsem byla zaměstnaná, nemohla jsem tuto činnost vůbec vykonávat především  

z časových důvodů. No a teď, uţ na to čas mám. Uţ jsem to říkala, nechtěla bych se opa-

kovat, ale to ţe dobrovolně pomáhám, mě naplňuje. Vidím, ţe i jiní lidé mají problémy  

a starosti, tak kdyţ se nad tím zamyslím tak si řeknu, ţe jsem zdravá, mám co jíst, kde byd-

let, mám děti, se kterými vycházím, takţe jsem vlastně šťastný člověk. 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P VII: ROZHOVOR Č. 6, PAN KAREL  

1.  Co bylo důvodem pro to, abyste začal vykonávat dobrovolnickou činnost? 

„V mém případě se na jistých druzích dobrovolné činnosti podílím jiţ řadu let. Pocházím 

totiţ z rodiny, kde rodiče byli v naší obci velmi činní, maminka vedla v obci skupinu Čes-

koslovenského červeného kříţe, anebo místní Sbor pro spolupráci s občany, tatínek byl 

mnoho let zas takovým lídrem kultury v obci a prakticky aţ do své smrti byl předsedou 

místní Osvětové besedy, coţ byla instituce, která zde vlastně zajišťovala veškerou kulturu. 

A tady jsou i moje začátky v mládí, kdy jsem se začal podílet na jisté dobrovolné činnosti, 

neboť jsem oběma rodičům vypomáhal. No a později jsem uţ sám šel ve šlépějích rodičů, 

řadu let jsem zastával funkci předsedy tělovýchovné jednoty v obci, pracoval ve výboru 

sboru dobrovolných hasičů, tehdy se to jmenovalo poţární ochrana, a ještě v dalších míst-

ních spolcích. Po roce 89, se změnou zaměstnání moje činnost v této oblasti polevila, pro-

toţe jsem hodně pobýval mimo domov a i mimo republiku. Aţ zase později, po opětném 

návratu a novém zaměstnání v místě bydliště, jsem se více začal angaţovat. Takţe mám  

to tak trochu jak se říká v krvi. Je fakt, ţe vytíţenost v mém zaměstnání mně nedovolovala 

se více v této oblasti angaţovat a dá se říct, ţe aţ teď, kdy jsem plně v důchodu, snaţím  

se být znovu aktivnější. V obci totiţ byl nedávno zaloţen turistický klub, který je sloţen  

z 90% téměř ze seniorů, kam dnes vlastně uţ patřím. Není oficiálně nikde registrován,  

ale zato aktivita a jeho činnost je úţasná. Kdyţ mě z vedení klubu oslovili, zda bych jim 

vypomohl, neváhal jsem a přikývl. Mám zato, ţe svými zkušenostmi z dlouholeté činnosti 

v různých společenských funkcí v obci, bych mohl být trochu prospěšný. Ač nechci být 

neskromný, myslím si, ţe nějaké výsledky jsou uţ za mnou i vidět. Takţe tím částečně od-

povídám i na tu otázku, ţe hlavním důvodem mé dobrovolné činnosti je ten, ţe cítím po-

třebu dál ještě někde vypomáhat, alespoň touto formou.“ 

2. Co Vás nejvíce baví na dobrovolnické činnosti? 

„Tak v tomto případě je to ta báječná parta lidí kolem, pro které něco dělám a i to, ţe jim 

mám co nabídnout, třeba vymýšlení a zajišťování akcí, a to nemám na mysli jen ty turis-

tické, ale i společenské, třeba ve formě besed, návštěv galerií, výstav a podobně.  

No a v neposlední řadě i to, ţe se stále pohybuji mezi lidmi, coţ u mě tak celý ţivot by-

lo.“ 

 



 

 

3. Jak jste se dozvěděl o možnosti dobrovolnictví? 

„Tak byl jsem vlastně jaksi osloven těmi lidmi z toho jeho vedení, protoţe mě znali  

a věděli, ţe budu mít na důchodě víc času, ale sledoval jsem i jejich činnost třeba z míst-

ního tisku, kterou obec pravidelně vydává a lákalo mě to mezi ně zajít a být nápomocný.“ 

4. Co Vám výkon dobrovolnické činnosti přináší? 

„Tak kromě toho, ţe jak jsem řekl, ţe se rád pohybuji v kolektivu mezi lidmi, je to i dob-

rý pocit z toho, ţe můţu něčím přispět, co je pro druhé prospěšné, či uţitečné. Zní to sice 

jako klišé, ale já to tak cítím. Mohu uvést na příkladu. V klubu zazněla myšlenka, ţe by 

bylo dobré mít vlastní hymnu. Ujal jsem se toho, sloţil jsem text na známou chytlavou 

melodii, a nechal jsem ji i nahrát a nazpívat na hudební nosič. Hymna se zalíbila, a ujala 

natolik, ţe se pouţívá i v produkci při relacích obecního místního rozhlasu, třeba při 

oznamování konání některých turistických akcí, nebo činností. Dokonce se dostala  

ke zhlédnutí a poslechu přes internet na YouTube a za krátký čas má spoustu zhlédnutí. 

Za kaţdou akcí, kterou připravuji, nebo se na její přípravě a jejím celém průběhu podí-

lím, je spousta mého času, a to skutečně dobrovolného. Začíná to od vytipování akce, dát 

ji ve známost členům i veřejnosti, zjistit spoje, relaci v rozhlase, zajistit vstupenky, obte-

lefonovat spoustu institucí, zajistit autobus a zařídit spoustu dalších věcí tak, aby vše 

klaplo ke spokojenosti všech členů a účastníků dané akce. 

Ale té mé dobrovolnosti v obci je daleko více. Třeba jako dlouholetý člen tělovýchovné 

jednoty a bývalý její předseda, nevynechám dle moţností ţádnou brigádu, či účast  

na nějaké výpomoci při zvelebování tělovýchovného zařízení nebo areálu. No a zase je tu 

ten dobrý pocit, ţe jsem mohl přispět svým dílem, no a jako stavař v takových akcích 

najdu tady vţdy uplatnění.“ 

5. Doporučil byste dobrovolnictví i ostatním seniorům, pokud ano, tak proč? 

„Tak v tomto případě je to skutečně na ochotě a dobrovolnosti kdo a jak je ochotný,  

či schopný co udělat pro dobrou věc a kolektiv. Mám vytipovaných pár lidí kolem, které 

kdyţ je potřeba oslovím a poţádám o pomoc, třeba při zajišťování různých besed, přátel-

ských posezení, výtvarných akcí a podobně. Většina však přichází sama a ptají se, v čem 

by mohli pomoci.“ 

 



 

 

6. Jak Vy sám vnímáte Vaši dobrovolnou práci pro druhé? 

„Tak tady tu práci, nebo činnost, kterou jsem tu trochu popsal, dělám proto, ţe mě baví, 

přináší mi svým způsobem uspokojení, neboť vím, ţe je prospěšná pro okolí, v tomto 

případě pro turistickou veřejnost jak v mé obci tak dokonce i mimo ni, nebo k nám  

se hlásí spousta seniorů z okolních obcí včetně Vsetína. To mě právě nutí stále něco 

zlepšovat, vymýšlet zajímavější a přitaţlivější akce, aby ti, co s námi jezdí, chodí a všeho 

toho dění se zúčastňují, byli spokojeni. A v tom vidím jakýsi smysl té mojí práce.“ 

7.  Co Vám při výkonu dobrovolnické činnosti vadí? 

„Tak já jsem šel do toho dobrovolně a i s tím vědomím, ţe to bude něco na úkor mého 

času, soukromí a koneckonců i financí. Nemůţu říct, ţe mně něco vadí, spíţ mrzí, kdyţ 

se vše nevyvede tak, jak si to člověk představuje. Nejhorší je, kdyţ například zajistíte 

podle počtu předběţně přihlášených účastníků kapacitně velký autobus a v den odjezdu 

přijde polovina přihlášených a nastává problém finanční, nebo jiných organizačních věcí. 

Ale takových bývá naštěstí méně.“ 

8. Změnil byste něco při výkonu dobrovolnické služby? 

„Tato činnost si vyţaduje stále nějakého zlepšování a změn k lepšímu, aby členové,  

či zájemci o naše akce byli spokojeni. Takţe můţu říct, ţe se stále vymýšlí a hledají nové 

moţnosti k obohacení a zatraktivnění naší práce, aby pořádané akce přitahovalo více 

našich občanů, a to nejen těch starších, ale i z řad mládeţe. Ovšem na podstatě a smyslu 

této naší práce bych asi změnu nehledal.“ 

9. Uvažoval jste někdy o tom, že skončíte s dobrovolnickou činností, pokud ano, tak 

proč? 

„Jak jsem uţ řekl, k této práci jsem se přihlásil dobrovolně, baví mě, mám pocit,  

ţe ji dělám dobře, a má i smysl. A to vše mě naplňuje uspokojením, ţe se můţu uplatnit  

i v tom tak zvaném neproduktivním věku, a ţe je za tou mou snahou něco vidět. Takţe 

pokud mi to zdraví a okolnosti dovolí, skončit bezdůvodně zatím neuvaţuji.“ 

10. Jak jste se s odchodem do důchodu vyrovnal? 

„V mém případě jsem to měl usnadněné tím, ţe jsem ještě rok pokračoval v zaměstnání, 

i kdyţ jen na půl úvazku. Takţe jsem týden dělal a týden byl doma, coţ bylo takové 

zmírnění té, pro někoho mnohdy traumatizující změny. Ale i po úplném odchodu ze za-



 

 

městnání mě tato změna nikterak zvlášť nedeprimovala. Měl jsem totiţ doma tolik na-

plánované a nahromaděné práce všeho druhu, takţe jsem to vše vlastně s povděkem při-

vítal. A navíc hned přišla do rodiny vnoučata a jejich přítomnost u nás je pro mě relax  

a uţívám si to s nimi. No a těch příleţitostí pro další aktivity, zvláště na vesnici je stále 

mnoho.“ 

11. Co Vám po odchodu do důchodu scházelo nejvíce?  

„Tak asi bych nemluvil pravdu, kdybych řekl, ţe nic z toho mi úplně nechybělo. Nejvíce 

asi ten styk s bývalými spolupracovníky, protoţe jsme byli velmi dobrý kolektiv, a také 

trochu touha pořád se ve svém oboru zlepšovat, protoţe profese stavařiny a pedagogiky 

se mi brzy podařilo skloubit a ta práce mě prostě bavila.“ 

12. Co Vám pomohlo tuto změnu překonat? 

„No jak jsem uvedl. byli jsme dobrý kolektiv a ti lidé na mě taky nezapomínali. Byl jsem 

s nimi v dobrém kontaktu, doposud mě zvou na jejich akce, z počátku jsem dost ještě 

vypomáhal, kdyţ bylo třeba, takţe v tomto směru to bylo naprosto v pohodě.“ 

13.  Vnímáte výkon dobrovolnické činnosti po odchodu do důchodu, jako náhradu 

nebo kompenzaci za Vaši předchozí pracovní činnost? 

„Tak tohle bych tak nechtěl nazvat. Novou nabídnutou práci v této uváděné mé dobrovolné 

činnosti jsem přijal s potěšením, baví mě, ale ţe bych to bral jako něco, čím si kompenzuji 

mé bývalé zaměstnání, tak to zas aţ tak ne. I kdyţ na druhé straně si musím přiznat,  

ţe ta absence, být téměř kaţdodenně v kolektivu a u nějakého dění tu trochu byla, takţe  

to mohu jako náhradu i z části vnímat.“ 

14. Jakou roli hrálo v tomto procesu dobrovolnictví? 

„Tak odpověď na toto je víceméně obsaţena v mé předchozí odpovědi. Jak jsem uţ řekl, 

toto vše co dělám, neberu jako vyloţenou nutnost, ale spíše jako potěšení z toho ţe můţu 

být ještě pro mnohé prospěšný a doufám, ţe mě to ještě dlouho vydrţí.“ 

 


