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Úvod  
Dobrovolnictví je jev, který lidskou společnost provází už tisíce let. Jeho význam v různých 
dobách kolísal, někdy bylo téměř neviditelné a zcela na okraji zájmu mocných, jindy byl zase 
dobrovolnický entuziasmus okázale oceňován a měl klíčový význam pro fungování či vzestup 
celé společnosti. Zdá se, že v současné době charakteristické přechodem vyspělých 
demokratických společností z industriální do postindustriální fáze svého vývoje význam 
dobrovolnictví znovu stoupá. Mnozí politici, občanští aktivisté i společenští vědci do něj 
vkládají své naděje, které se však různí v tom, jestli má dobrovolnictví přispívat k dalšímu 
zdokonalování současného modelu sociálního státu, anebo nám má otevřít jednu z důležitých 
cest k novému modelu, který by lépe korespondoval s představami o formování 
postindustriální (informační) společnosti. Je více než zřejmé, že je-li dobrovolnictví součástí 
aktuální fáze modernizace vyspělých demokratických společností, samo musí procházet 
modernizací. Změny a inovační trendy jsou v oblasti dobrovolnictví zaznamenávány už delší 
dobu. Jejich obsáhlejší reflexe v případě českého dobrovolnictví zatím chybí. K dispozici jsou 
většinou jenom výsledky kvantitativně zaměřených (mezinárodních) výzkumů, v nichž je 
otázka dobrovolnictví redukována pouze na jeho jednu dimenzi, tj. na rozsah, případně 
intenzitu dobrovolnické práce. 

Předkládaná publikace si klade za cíl představit dobrovolnictví jako komplexní fenomén, 
který je integrální součástí vývoje české společnosti. Dobrovolnictví pojímá jako výsledek 
přetrvávání tradic z minulosti a aktuálních změn na úrovni individuálních aktivit i na úrovni 
jejich organizačního a kulturního rámce. Publikace tedy musí řešit zásadní otázku, jak 
vytvořit co nejplastičtější portrét dobrovolnictví v jedné z postkomunistických zemí a přitom 
neupadnout do kaleidoskopického popisu všeho, co k dobrovolnictví patří, což je přístup, 
který je typický pro mnohé národní studie zabývající se dobrovolnictvím v zahraničí. Text se 
snaží vyhnout příliš zjednodušujícímu unidimenzionalismu i bezbřehému kaleidoskopismu.  
Usiluje o zachování celistvosti obrazu dobrovolnictví tak, aby se nerozpadl do sice 
podstatných fragmentů, z nichž však smysluplný celek poskládat nelze.  

Abychom to dokázali, vzali jsme si na pomoc koncepci vzorců dobrovolnictví vyjadřujících 
základní individuální i makrostrukturální dimenze dobrovolnictví v jejich vzájemných 
vztazích. Konkrétně se opíráme o koncept kolektivního a reflexivního vzorce dobrovolnictví 
(Hustinx, Lamertyn 2003), který navazuje na teorii modernizace a představu o postupnosti 
modernizačních stadií vývoje společnosti. Vzorec dobrovolnictví zde vyjadřuje konzistentní 
vnitřní vztahovou strukturu tohoto jevu vytvořenou podle určité hodnotové logiky, jež 
koresponduje s logikou modernizačního stadia společnosti, do něhož daný vzorec patří. 
Vzorec dobrovolnictví představuje ideální typ tohoto jevu, který slouží jako nástroj pro 
zkoumání jeho reality a geneze. Pojmový aparát, jenž se k němu váže, používáme jako 
základní interpretační rámec našich zjištění o českém dobrovolnictví, vyplývajících z dat 
získaných vlastním sociologickým (kvantitativním i kvalitativním) výzkumem, který co do 
rozsahu svého záběru, nemá zatím v ČR obdobu.  

Našim cílem bylo zjistit, jaké vzorce dobrovolnictví v českém prostředí převažují a do jakého 
vývojového stadia se české dobrovolnictví dostalo ve srovnání s vývojem tohoto fenoménu v 
západních zemích. To znamená, že v předkládané publikaci nebudeme ani tak pátrat po 
příčinách dobrovolnictví v ČR, ale spíše se soustřeďujeme na to, jak dobrovolnictví v ČR 
funguje, jak to „u nás v dobrovolnictví chodí“, jakými způsoby je dobrovolnictví v ČR 
provozováno, které z nich jsou dominantní a jak se liší od ideálů obsažených ve zmiňovaných 
vzorcích dobrovolnictví. Zajímá nás české dobrovolnictví v jeho komplexnosti a dynamice. 
Identifikací jeho vzorců jsme se zároveň snažili získat vhodný základ i pro mezinárodní 
srovnávání českého dobrovolnictví. 
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Struktura publikace odráží naši snahu vybudovat nejprve vhodný analytický rámec a pak jej 
použít při strukturaci a interpretaci výzkumem získaných poznatků. První kapitola shrnuje a 
analyzuje relevantní teoretickou literaturu o dobrovolnictví. Zvláštní pozornost věnuje právě 
konceptu vzorců a hodnot dobrovolnictví a vymezení jeho klíčových dimenzí na individuální i 
kolektivní úrovni. Ve druhé kapitole je tento koncept uplatněn při analýze socialistické éry 
dobrovolnictví a při formulaci hypotéz o vlivu tohoto období na formování současných 
vzorců dobrovolnictví v podobě dvou logicky konzistentních, hypotetických příběhů. Třetí 
kapitola blíže popisuje metody použité při získávání empirických dat. Čtvrtá až devátá 
kapitola se věnují analýze jednotlivých dimenzí českého dobrovolnictví na pozadí konceptu 
vzorců dobrovolnictví a teorie modernizace. Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí poznatků 
jednotlivých kapitol, analýzu vztahů mezi vnitřními dimenzemi vzorců dobrovolnictví a končí 
diskusí procesu vývoje českého dobrovolnictví za posledních dvacet let. 

Výsledná podoba publikace je kolektivním dílem a chceme proto poděkovat všem, kteří se na 
něm podíleli. Karlu Henrikovi Sivesindovi, našemu norskému partnerovi, vděčíme za jeho 
příspěvek do podnětné diskuse k empirické části výzkumu, i k analýze a interpretaci 
získaných dat. Svůj dík věnujeme také všem členům širšího okruhu participantů, kteří 
připomínkovali preliminární podoby textů jednotlivých částí publikace, poskytovali autorům 
cenné rady a podněty, psali podkladové studie a podíleli se na zvládání organizačních, 
administrativních a technických problémů spojených s realizací tak rozsáhlého projektu. 
V neposlední řadě děkujeme i studentkám FHS - Janě Bělohlávkové, Lucii Janušové, Dině 
Sládkové, Magdaléně Šťastné, Monice Redmerové a Veronice Šulcové - , které se podíleli na 
přípravě podkladových studií, vyhledávání literatury a redakčních pracích.  
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1. Teoretické prolegomena  
 
 
 
1.1 Co je dobrovolnictví? 
 
Zvolený úhel pohledu na dobrovolnictví a související typologie dobrovolnických aktivit 
společně s definicí dobrovolnictví předurčují výsledek empirických výzkumů prováděných 
v oblasti dobrovolnictví. V závislosti na zvoleném přístupu (typologii, definici) mohou být 
výsledky jednotlivých výzkumů nesrovnatelné. V akademické obci neexistuje shoda na jediné 
přijímané definici dobrovolnictví. Nicméně podle Dekkera a Halmana (2003) najdeme v 
různých definicích minimálně tři společné prvky: dobrovolnictví je nepovinné, neplacené a je 
ve prospěch druhých. Čtvrtým a méně častým definičním prvkem je podle nich organizační 
kontext. Jak Dekker a Halman upozorňují (a užitečně rekapituluje též Rochester 2006), 
analýza definice dobrovolnictví obvykle nachází nejasnosti ve všech třech klíčových bodech. 

Svobodná volba vs. donucení? 
Cnaan et al. (1996) uvádí svobodnou volbu jako jednu ze čtyř obecných charakteristik 
dobrovolnictví, společnou všem zkoumaným definicím (spolu s tím, že dobrovolnická práce 
musí být bez nároku na odměnu, musí být strukturovaná a musí někomu pomáhat). Přesto 
některé dobrovolnické činnosti mohou určitou míru donucení obsahovat, ať již ve formě 
morálního donucení (např. rodiče se cítí povinni pomáhat ve škole nebo v kroužku, kam chodí 
jejich dítě) nebo přinucení zaměstnavatelem (dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem 
jako forma získání zkušeností). Svobodná volba se stává otázkou v případě komunitní služby 
jako náhrady za vězení, v případě nezaměstnaných, jimž dobrovolnická práce umožňuje 
reintegraci do trhu práce, v případě práce studentů za kredity nebo práce, která dodá nutné 
zkušenosti pro získání placené práce, ale také u práce z pocitu viny, morální nebo náboženské 
povinnosti, u práce potřebné mimo jiné pro vlastní děti apod. V komunistických zemích je 
dobrovolnická angažovanost „povinná“ (k tomuto tématu se ještě dostaneme).  

 

Dobrovolnictví bez nároku na odměnu? 

Odměňování dobrovolníků je v občanském sektoru snad nejdiskutovanějším tématem. 
Existuje zde škála praktik od proplácení cestovného a nákladů spojených s dobrovolnickou 
prací přes drobné dárky po odměny formou volného přístupu ke službám či akcím. Blacksell a 
Phillips (1994) zjistili, že významná část dobrovolníků ve Spojeném Království (UK) dostala 
nějakou formu finanční odměny kromě proplacení nákladů. Dobrovolnictví „bez nároku na 
odměnu“ také není zcela samozřejmé: náhrady výdajů při dobrovolnické práci se běžně 
proplácí (cestovné, stravné), běžné jsou také symbolické dárky a odměny jako projev uznání. 
V Nizozemí je např. obvyklé, že dobrovolník získává zdarma služby a produkty organizace, 
pro kterou pracuje (lístky na koncert apod.) (Meijs et al., 2000, s. 29). Otázkou je placení 
mzdy pod tržní hodnotou, což může podle Dekkera a Halmana vést až k reformulaci kritéria 
neplacené práce na „práci nevykonávanou primárně pro finanční odměnu“ (2003, s. 2). 
V některých zemích proběhly diskuse na téma placení dobrovolníků (Charity Commission 
2003), ale každá taková platba narušuje podle Rochestera podstatu dobrovolnictví jako daru. 
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Dobrovolnictví pro jiné, nebo obecně prospěšné dobrovolnictví? 

Některé definice dobrovolnictví požadují, aby z okruhu dobrovolnické práce byly vyloučeny 
aktivity zaměřené na okruh nejbližších příbuzných. Jiné jdou dále a jako podmínku 
dobrovolnictví stanovují obecnou prospěšnost (public benefit), tím pádem za dobrovolnictví 
nepovažují činnosti spojené např. s trávením volného času (sport, kultura, hobby, rekreace) 
ani neplacenou práci pro vlastní organizaci nebo skupinu (svépomocné aktivity členů 
občanské organizace) (Dekker, Halman, 2003). Dochází tak ke značnému zúžení definice, 
která je využitelná pro určité účely, ale nepostihuje ve většině zemí tu nejrozsáhlejší sféru 
dobrovolnické aktivity – tedy sport, rekreaci a kulturu.  

Penner (2002; také Finkelstein, Penner, Brannick, 2005) definuje dobrovolnictví jako 
dlouhodobé, plánované a svobodně zvolené (discretionary) prosociální chování ve prospěch 
cizích druhých osob, které se odehrává v kontextu organizace. Pro Pennera je podstatné, že 
dobrovolnická práce není vykonávána pro blízké osoby (rodina, přátelé), protože taková 
pomoc obvykle obsahuje silný prvek reciprocity a pocitu povinnosti – není tedy svobodně 
zvolená. Ze stejného důvodu zdůrazňuje organizační kontext, jenž umožňuje vytvořit vztah s 
prakticky neznámými lidmi. Dlouhodobost a plánovanost odlišuje dobrovolnictví od jiných 
typů prosociálního chování, jako je např. okamžitá pomoc člověku v nesnázích. 

Cnaan et al. (1996; Cnaan, Amrofell, 1995; Handy et al., 2000) se zabývali konceptem 
dobrovolnictví a došli k závěru, že veřejnost chápe pojem dobrovolník podle toho, jak vnímá 
čisté náklady konkrétní „dobrovolnické situace“ (volunteer situation). Podstatné je, jestli jsou 
celkové náklady, které dobrovolník na práci vynaložil, pociťovány jako převyšující celkové 
přínosy, které mu práce dala (Meijs et al., 2003, s. 20). Odměna se ukázala jako klíčový faktor 
pro vnímání dobrovolnické práce. Dobrovolník, jenž za svoji práci obdržel odměnu (finanční 
nebo jinou), byl veřejností vnímán jako dobrovolník méně zřetelně než ten, který odměnu 
neobdržel (Ibid. s. 28, 33). 

 

1.2 Formální a neformální dobrovolnická participace 
Valná většina odborné literatury a výzkumů na téma dobrovolnictví (volunteering) se zabývá 
formálním dobrovolnictvím. Je-li definováno dobrovolnictví neformální, pak zpravidla/často 
pouze jako negace dobrovolnictví formálního: „trvající, neplacené služby, které jednotlivci 
poskytují mimo formální strukturu organizace“ (Finkelstein, Brannick, 2007, s. 104). 
Finkelstein a Brannick vycházejí při operacionalizaci neformálního dobrovolnictví z výzkumu 
AARP (2003) a Kanadského statistického úřadu (2001). Bez hlubší diskuse uvádějí 
následující definici, kterou použili při svém při svém výzkumu: „Zajímá nás, zda jste během 
posledních 12 měsíců dobrovolně a bezplatně věnovala svůj čas, abyste pomohla druhým – a 
to sama, ne skrze organizaci. Zajímalo by nás tedy, zda jste bez nároku na plat pomohla 
někomu ve vaší komunitě nebo někomu potřebnému.“ Další instrukce upozorňovala, že 
neformální dobrovolnictví nezahrnuje pomoc lidem ve vlastní domácnosti (2007, s. 108). 
Kanadský statistický úřad používá ve výzkumech tuto definici neformálního dobrovolnictví: 
„Nyní se chci zeptat na pomoc lidem, kterou jste poskytla sama, ne skrze organizaci. Zahrňte 
všechny přátele, sousedy a příbuzné. Vynechte pomoc poskytnutou osobám žijícím ve vaší 
domácnosti“ (Canada, 2007, s. 19).1 Skotský národní výzkum dobrovolnictví obecně definuje 
neformální dobrovolnictví jako „neplacenou pomoc, již poskytuje jednotlivec lidem, kteří 
nejsou příbuzní“ (Hurley, Wilson, Christie, 2008, s. 13). 

                                                           
1  V obou výše uvedených případech je respondentům předložena karta s typy aktivit (celkem cca 20 
položek). 
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Výše uvedené definice se liší v tom, kde přesně vedou hranici mezi neformálním 
dobrovolnictvím a pomocí rodině – jednou je vyjmuta pomoc příbuzným, podruhé se pomoc 
příbuzným, s výjimkou osob v domácnosti, obecně připouští. V obou případech jde o to, 
vynechat z pojmu dobrovolnictví pomoc osobám tak blízkým, že pomáhat jim se považuje 
téměř za povinnost. Jde tedy o zachování prvku svobodné vůle a rozhodnutí v dobrovolnictví 
(Penner, 2002).  

Wilson ve své přehledové stati odlišuje péči nebo též „emocionální práci“ pro přátele a 
příbuzné (caring, emotional labor) od dobrovolnictví právě tím, že tato obsahuje prvek 
závazku a povinnosti (obligation), který v dobrovolnictví chybí. Zároveň však míní, že by 
pojem dobrovolnictví měl zahrnovat i neformální pomoc, jako např. odvést souseda na 
lékařskou prohlídku. (Wilson, 2000, s. 216) I když se domnívá, že rozdíl mezi formálním 
dobrovolnictvím a péčí by se neměl přeceňovat, sám se kloní k názoru, že péče, resp. 
neformální pomoc je více soukromá záležitost a dobrovolnictví spíše veřejná, pomoc má 
náhodnější charakter a dobrovolnictví je více organizované. Formální dobrovolnictví je více 
záležitostí svobodné volby než neformální pomoc a lze očekávat, že religiosita bude mít větší 
dopad na dobrovolnictví než na pomoc (Wilson, Musick 1997, s. 701).  

Také Rochester zmiňuje mlhavost hranice mezi formálním a neformálním dobrovolnictvím 
(2006). Cituje průzkumy z Velké Británie (Home Office Citizenship Surveys 2001, 2003), 
které rozlišují: 

(1) občanskou participaci (podepsat petici, účastnit se demonstrace, účastnit se veřejné 
schůze, kontaktovat veřejného zastupitele); 

(2) neformální dobrovolnictví (poskytnout neplacenou pomoc jako jednotlivec lidem, kteří 
nejsou příbuzní)  

(3) formální dobrovolnictví (poskytnout neplacenou pomoc skrze skupiny, kluby nebo 
organizace ve prospěch druhých lidí nebo prostředí, např. ochrana přírody, zlepšování 
veřejných prostor apod.). 

Rochester je na rozdíl od Wilsona toho názoru, že neformální dobrovolnictví (stejně jako 
občanská participace) již patří mimo hranice dobrovolnictví. Podle Rochestera je 
nepravděpodobné, že veřejné vnímání dobrovolnictví zahrnuje „individuální sousedskou 
pomoc“ (individual acts of neighbourliness), a stejně tak pochybuje o tom, že by mohla být 
vytvořena užitečná koncepce dobrovolnictví, která by zahrnovala i neformální dobrovolnictví 
(2006, s. 5).  

Neformální dobrovolnictví není tak dobře konceptuálně uchopené jako dobrovolnictví 
formální a zdaleka tak často nebývá předmětem výzkumů. Přesto ho nelze opomíjet, protože 
je důležitým kontextem pro dobrovolnictví formální a stojí spolu s ním vedle ostatních forem 
práce, tedy placené práce, péče o sebe a o rodinu. Opomenout neformální dobrovolnictví 
navíc znamená přehlížet dobrovolnickou práci méně vzdělaných lidí. Podle dosavadních 
výzkumů převažuje neformální dobrovolnictví u lidí se základním vzděláním, zatímco 
formální dobrovolnictví (stejně jako členství v organizacích občanské společnosti) je 
záležitostí lidí s vyšším vzděláním (Egerton, Mullan, 2008). Důvody, proč vyšší vzdělání 
souvisí s formálním dobrovolnictvím, se zabývala řada autorů (Wilson, 2000; Penner, 2002) – 
vzdělanější lidé mají vyšší sociální kapitál, lepší dovednosti využitelné pro dobrovolnickou 
práci (mají co nabídnut), více flexibilního času, větší rozhled a vědomí naléhavosti problémů 
apod. Jedním z důvodů, který uvádí Egerton a Mullan, je vyšší prostorová mobilita 
vzdělaných lidí, která je vytrhává z původních sociálních vazeb; ty potom kompenzují 
zapojením do dobrovolných organizací a dobrovolnickou prací (2008, s. 148).    
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1.3 Perspektivy (paradigmata) zkoumání dobrovolnické participace 
 
Existuje nekonečný oceán rozmanitých druhů a oblastí působení dobrovolnické participace,2 
který nelze obsáhnout pohledem z jediné perspektivy. I kdyby to bylo možné, takový pohled 
by byl pro poznání dobrovolnictví zcela neužitečný. Byl by kaleidoskopicky fragmentovaný, 
chaotický a mentálně nezvladatelný. V literatuře zabývající se dobrovolnictvím existuje řada 
pokusů o zpřehlednění, strukturování a kategorizaci množství přístupů ke zkoumání tohoto 
jevu. Přikláníme se k názoru, že perspektivy (přístupy ke) zkoumání dobrovolnických aktivit 
lze smysluplně řadit do tří širokých kategorií (Lyons et al., 1998; Rochester, 2006, s. 4; 
Rochester et al., 2010, s. 10—15), které zahrnují více teorií a koncepcí, z nichž každá 
postihuje jenom určitý segment či dimenzi dobrovolnictví. 

• První je nezisková perspektiva, která nahlíží na dobrovolnictví jako na neplacenou 
práci, na specifický zdroj pro neziskový sektor i veřejnou správu. Badatelský zájem se 
orientuje na velké neziskové organizace se zaměstnanci, manažerským řízením, 
s hierarchickou strukturou, které působí hlavně ve sféře veřejně prospěšných (welfare) služeb 
(zdravotnictví, sociální péče, školství). Z disciplinárního hlediska přitahuje především 
společenské vědce z oblasti ekonomie a veřejné politiky. 

• Z druhé perspektivy nazvané paradigma občanské společnosti se dobrovolnictví jeví 
jako občanský aktivismus, resp. jedna z forem občanské participace. Tato perspektiva 
soustřeďuje náš pohled spíše na menší členské organizace, na otázky rekrutace a motivace 
dobrovolníků, sociálních sítí, komunitního života a vzájemné prospěšnosti. Na pozice této 
perspektivy se nejčastěji staví především sociologové, politologové a psychologové. 

• Třetí, volnočasová perspektiva ukazuje dobrovolnictví jako způsob trávení volného 
času (Stebbins, 1996; 2004. Spojuje – v odborné literatuře na téma dobrovolnictví netradičně 
– dobrovolnickou činnost s pojmy jako jsou „hobby“, „koníček“ nebo „amatérská činnost“. 
Zkoumání dobrovolnictví z této perspektivy je především doménou sociologů. 

Strukturovaný přehled variability pohledů na dobrovolnickou činnost z jednotlivých 
perspektiv podle čtyř dimenzí dobrovolnictví poskytuje následující tabulka.  

  

Tabulka 1.1 Struktura tří perspektiv nahlížení na fenomén dobrovolnictví 

 
Perspektiva 

 Dimenze 

Nezisková Občanské společnosti Volnočasová 

 1. Motivace 
Altruistická – 
dobrovolnictví je darem, či 
pomocí pro méně šťastné 

Komunitní, zakotvena ve 
sdílených potřebách nutnosti 
řešit společné problémy 

Entuziasmus, možnost získat 
kvalifikaci, najít 
sebevyjádření, uplatnit 

                                                           
2  Tady bychom chtěli upozornit na terminologický problém. V Česku se běžně používají dva termíny pro 
označení práce, participace či aktivit dobrovolníků, a to „dobrovolná“ i „dobrovolnická“. V této publikaci jsme 
se rozhodli používat termín „dobrovolnická“. Je tomu tak proto, neboť se domníváme, že v daném případě pro 
kořen termínu sehrává rozhodující roli podmět (dobrovolník); jde o práci (aktivitu, participaci) dobrovolníka, 
tedy dobrovolnickou práci. A máme ještě jeden důvod, proč upřednostnit termín „dobrovolnická“ před termínem 
„dobrovolná“. Termín „dobrovolná práce“ vyjadřuje jen jeden atribut práce dobrovolnika, tj. dobrovolnost, ale 
tato práce má atributů více. Jak jsme už uvedli, jde minimálně o práci neplacenou a práci pro jiné, tedy ne pro 
lidi z okruhu rodiny. Termín „dobrovolnická práce“ dokáže vyjádřit všechny uvedené atributy najednou. Pojem 
„dobrovolná práce“ je chudší, a proto jsme se rozhodli používat komplexnější výraz. 
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formou svépomoci a 
vzájemné pomoci 

tvořivost 

 2. Oblasti působení 

Široká škála oblastí 
s důrazem na oblast 
welfare služeb 

Vzájemná podpora a 
kampaně i mimo welfare 
politiky – doprava, 
plánování, životní prostředí 

Umění, kultura, sport a 
rekreace 

 3. Organizační kontext 
Formálně strukturované, 
profesionalizované 
organizace 

Asociace organizované 
dobrovolníky a svépomocné 
skupiny 

Široký komplex organizací, 
který zahrnuje i malé 
komunitně založené skupiny 

 4. Dobrovolnická role 

Rekrutace pro specifickou 
roli pomocníka či doplňku 
placeného personálu 

Člen asociace, který může 
plnit celou škálu rolí – od 
vůdčí až po operativní 

Výkonný pracovník, praktik, 
účastník plus celá škála 
dalších rolí (trenér, manažer 
apod.) 

Zdroj: Rorchester et al, 2010: 10-14, upraveno. 

 

Nezisková perspektiva 

Je považovaná za dominantní přístup ke zkoumání dobrovolnických aktivit. Z hlediska 
nacházení příčin dobrovolnických aktivit ve společnosti klade důraz na vliv formálních 
institucí (především vlády a institucí veřejné správy), které považuje za rozhodující kontext 
dobrovolnictví. Vznik dobrovolnictví jako aktivity neoddělitelně spojené s existencí 
neziskových organizací vysvětluje jako reakci lidí na jejich institucionální prostředí. Zde se 
uplatňují hlavně ekonomické teorie a teorie veřejné politiky doplňované organizační 
analýzou. Makroekonomické teorie hledají za vznikem dobrovolnických aktivit selhání trhu a 
státu (Hansman, 1987; Powel, 1987; Weisbrod, 1977). Dobrovolníci jsou v nich nahlíženi 
instrumentálně, tj. jako více či méně efektivní nástroj, jenž (do určité míry) umožňuje pokrýt 
poptávku občanů po veřejných statcích, kterých se lidem nedostává díky selhání veřejných 
nebo komerčních producentů služeb.3 Uvedené makroekonomické analýzy se koncentrují na 
zjišťování objemu dobrovolnické práce a její ceny, výšky nákladů a zisků (ušetřených 
nákladů) s ní spojených, počtu odpracovaných hodin a dobrovolníků (“člověkohodin”) v dané 
společnosti nebo regionu. Mikroekonomické vysvětlení příčin dobrovolnické angažovanosti 
jednotlivců se soustřeďuje na hledání „skrytých“ benefitů altruistického chování pro jeho 
nositele,4 které ho motivují k na první pohled iracionálnímu dobrovolnickému chování 
(Andreoni, 1990; Rose-Ackerman, 1996). Snaží se dokázat, že chování, které je považováno 
za altruistické, je vždy do určité míry kontaminováno egoismem a že za každým 
dobrovolnickým činem se skrývá „ne zcela čistý altruismus“ („impure altruism“). 

Teorie, které lze zařadit do oblasti veřejné politiky, většinou čerpají z Esping-Andersenova 
konceptu tří režimů5 welfare státu (Esping-Andersen, 1990). Zde můžeme zmínit především 

                                                           
3 Může jít např. o selhání ve smyslu neschopnosti saturovat rozmanitost nároků na veřejné služby (state 
failure), nebo ve smyslu ekonomické neefektivnosti poskytování služeb pro příliš malý okruh klientů (market 
failure), případně může dojít k selhání z důvodu nedůvěryhodnosti dodavatele (contract failure). 
4 Např. může jít o potěšení, navázání přátelských nebo partnerských vztahů, zisk kvalifikace, prestiže 
apod. 
5 Prvním z nich je liberální režim, který se vyznačuje odporem k rozšiřování ingerence státu do 
sociálních služeb a namísto toho preferuje řešení spočívající na soukromé iniciativě a dobrovolnictví. Druhým 
režimem welfare státu je sociálně demokratický režim, který upřednostňuje státem zabezpečované služby a pro 
servisní působení neziskových organizací ponechává jenom velmi malý prostor. Charakteristickým znakem 
třetího, tj. konzervativního welfare režimu, je podřízenost neziskových organizací státní autoritě. Státní správa 
úzce spolupracuje s několika málo neziskovými organizacemi, které si sama vybírá, a uděluje jim zvláštní 
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„teorii sociálních počátků“ , jejímiž autory jsou Salamon a Anheier (1998). Tato teorie nás při 
hledání odpovědi na otázku, proč mají lidé v některých společnostech větší sklon dobrovolně 
pracovat než v jiných, nabádá zkoumat spjatost organizací občanské společnosti (OOS), pro 
něž dobrovolníci pracují, s konkrétními sociálními vrstvami (jako jsou dělníci nebo střední 
třídy), případně s aktéry společenského dění (např. elity, církve) a s jejich zápasem o podobu 
státu v dané zemi. Z možné variability výsledné mocenské konstelace sil Salamon a Anheier 
odvozují čtyři „neziskové režimy“, resp. modely vzájemných vztahů mezi státem a 
neziskovým sektorem (liberální, sociálně demokratický, korporativistický a etatistický), 
jejichž charakter ovlivňuje míru podpory neziskového sektoru ze strany veřejné správy, a tím 
i míru dobrovolnické participace v dané zemi.  

Ekonomické teorie společně s teorií sociálních počátků byly uplatněny v rámci mezinárodního 
komparativního projektu Univerzity Johnse Hopkinse, jehož výsledky byly publikovány ve 
známé knize „Global Civil Society“ (Salamon, Anheier et al., 1999). Komparativní projekt 
Univerzity Johnse Hopkinse představuje dosud nejrozsáhlejší pokus o systematickou 
mezinárodní analýzu neziskového sektoru a dobrovolnictví. Tento počin se stal východiskem 
pro koncepci satelitního účtu neziskových organizací v oficiálních národních statistikách, 
která přináší vybraná mezinárodně srovnatelná empirická data o neziskovém sektoru (OSN, 
2003).6 

Veřejná politika se samozřejmě také zabývá konkrétními politikami vlády směřovanými do 
oblasti dobrovolnictví. Svou pozornost soustřeďuje na identifikaci vládních motivů 
podporovat dobrovolnictví, konkrétních oblastí, do nichž podpora vlády směřuje, způsobů 
(formálních procedur), jimiž vláda svoji podporu realizuje a nástrojů kontroly a hodnocení 
implementace svých politik (Zimeck, 2010).  Mezi teorie zabývající se dobrovolnictvím, které 
bychom mohli zařadit do oblasti veřejné politiky, patří i tzv. „signálí teorie“ (Spence, 2002). 
Tato teorie připisuje vznik a šíření dobrovolnických aktivit na vrub více či méně sdílené 
hodnotě signálů, které dobrovolníci vysílají v kontextu trhu práce a vzdělání (Hustinx et al., 
2010, s. 357). Podle této teorie signalizují ti, kteří dobrovolně pracují, svým potenciálním 
zaměstnavatelům či učitelům, že jsou žádanější než ostatní kandidáti (kvůli své altruistické 
povaze, hlubokomyslnosti, ochotě kooperovat pro kolektivní dobro a pracovitosti). Platí to 
ovšem jen tam, kde je zvykem, že zaměstnavatelé a učitelé považují dobrovolnictví za 
preferované kritérium přijímání adeptů, resp. očekávají, že právě ti lepší adepti budou 
dobrovolníci, což se může v jednotlivých zemích výrazně lišit podle toho, jaká veřejná 
politika či praxe zaměstnavatelů zde převažuje.  

Organizační analýza zkoumá organizační kontext dobrovolnických aktivit, typy organizací, 
jejich management, strukturu, právní pozadí/zázemí/prostředí/background regulující jejich 
činnost i samotné dobrovolnické aktivity, vztahy mezi placeným personálem a dobrovolníky, 
dlouhodobou udržitelnost organizací, jejich konkurenceschopnost a transparentnost. 
Z hlediska organizační analýzy závisí vznik a míra dobrovolnických aktivit na způsobech 
rekrutace dobrovolníků, na demokratické, resp. hierarchické povaze vztahů uvnitř organizace, 
charakteru „organizační socializace” dobrovolníků, na začlenění dobrovolnických organizací 
                                                                                                                                                                                     

privilegia (v podobě finanční podpory, přístupu k informacím a příležitostí zasahovat do rozhodovacího 
procesu). 
6  Projekt Univerzity Johnse Hopkinse porovnává velikost neziskového sektoru v různých zemích 
prostřednictvím míry zaměstnanosti v neziskových organizacích, hodinovém rozsahu práce a počtu 
dobrovolníků, podílu neziskových organizací na hrubém domácím produktu apod. Koncepce Salamona a 
Anheira stojí prakticky za všemi dosavadními pokusy o mezinárodní srovnání českého neziskového sektoru, 
respektive občanské společnosti (Frič et al., 1999). Podrobněji o The Johns Hopkins Comparative Nonprofit 
Sector Project (CNP) viz na adrese: http://www.ccss.jhu.edu/index.php?section=content&view=9&sub=3 
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do institucionálního rámce veřejné politiky, na kvalitě organizační infrastruktury (hustota sítě 
OOS, dobrovolnická centra, legislativa apod.) a na úrovni profesionality zaměstnanců OOS.  

 

Perspektiva občanské společnosti 

Z pozice této perspektivy je dobrovolník nazírán jako agent sociální změny (iniciátor a nositel 
řešení sociálních problémů), často bojující proti nespravedlnosti, za humanitní ideály a práva 
znevýhodněných skupin obyvatelstva. Dobrovolnické aktivity jsou zde brány jako nedílná 
součást participace obyvatelstva na veřejném a občanském životě (Cohen, Arato, 1999). 
Jejich dobrovolnické angažmá se proto rodí v každodenních bezprostředních, přímých (face to 
face) interakcích s ostatními členy společnosti, resp. účastníky veřejného života. V 
sociologické literatuře lze v zásadě rozlišit dva základní proudy, které se věnují teoretické 
reflexi původu dobrovolnického, resp. občanského aktivismu. Thomas Janoski a jeho 
kolegové (Janoski, Musick, Wilson, 1998, s. 497) první z těchto proudů nazvali 
„normativistický“. Jeho kořeny sahají k dílům Emila Durkheima a Alexise de Tocquevilla a 
zdůrazňují vliv hodnot, norem a postojů sociálního okolí na rozhodování jednotlivců, zda se 
stanou, nebo nestanou dobrovolníky. Blíže k současnosti se do tohoto proudu řadí koncepty 
občanských ctností či občanského étosu (Shils, 1995), občanské kultury (Almond, Verba, 
1989), případně etiky veřejného diskurzu (Habermas, 1990). Dobrovolnictví je zde 
považováno za výsledek vhodné socializace k hodnotám a normám dobrovolnictví, která 
probíhá nejdříve v rodině, komunitě a později v sekundárních institucích jako jsou církve, 
školy a OOS. Vzhledem k tomu někteří autoři upozorňují, že dobrovolnické aktivity pak 
mohou nabývat charakteru chování zajišťující jeho nositeli vyšší status a reputaci v dané 
skupině či komunitě  (Douglas, 1987; Collins, Hickman, 1991). 

Druhý proud nazvaný „proud sociální praxe“ říká, že dobrovolnictví je výsledkem vzorců 
chování získaných praktickou zkušeností. Lidé se dobrovolnictví učí praxí, v interakci 
s ostatními dobrovolníky působícími v jejich komunitě, organizaci, sociálním hnutí apod. 
Lidé získávají „habitus“ (Burdieu) dobrovolnictví, protože „se rutinně dostávají do situací a 
sociálních vztahů, kde jsou sociální kvalifikace a dispozice nezbytné pro dobrovolnickou práci 
rozvíjeny“ (Janoski et al., 1998, s. 498); a to bez ohledu na skutečnost, jsou-li si hodnot své 
dobrovolnické aktivity vědomi, nebo ne. V intencích tohoto proudu se sociologové při 
vysvětlování variability míry dobrovolnické participace zajímají o sociálně-demografické a 
biografické faktory charakterizující různá sociální prostředí, v nichž jednotlivci působí, a 
zkoumají sklon různých vrstev a demografických kategorií k dobrovolnickým aktivitám. 

Je samozřejmé, že někteří autoři (hlavně politologického zaměření) čerpají inspiraci z obou 
proudů. Jde např. o práce Roberta Putnama (1993, 2000) a širokého pole autorů, kteří na něj 
navazují. Putnam ve své koncepci občanské společnosti zdůrazňuje pojem „sociální kapitál“. 
Občanská angažovanost v dobrovolných spolcích vede podle Putnama k vytváření vhodné sítě 
sociálních kontaktů, které přispívají ke vzniku „ generalizované důvěry“. Občanská 
participace podporuje normy „generalizované reciprocity“ (Putnam, 1993), jež usnadňují 
konání dobra ve prospěch jiných. Jsou to právě dobrovolná sdružení občanů, která podle 
Putnama pomáhají vytvářet sociální kapitál ve společnosti a fungují tak nejen jako „škola 
demokracie“, ale i jako generátor dobrovolnických aktivit. Politologické teorie vidí 
v dobrovolnických aktivitách občanské společnosti nezbytnou podmínku fungování 
demokracie. Zdůrazňují vliv ideologie na ochotu obyvatelstva dobrovolně pracovat 
v politických stranách.7 Stále častěji však dobrovolnictví v politice připisují kontrolní funkci. 
                                                           
7  Je např. známo, že liberálové mají sklon vidět v dobrovolnictví aktivitu doplňující a podporující 
aktivity státu. Naopak konzervativci v něm vidí spíše možnost nahradit aktivity státu, zredukovat jeho moc a 
oblast působení (Hustinx, Cnaan, Handy, 2010, s. 11).  
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Dobrovolnické aktivity jsou podle některých politologů výsledkem snahy voličů kontrolovat 
politické lídry a přimět je k transparentnosti a k veřejnému vykazování svých skutků. Prvek 
kontroly jako hybatele dobrovolnického angažmá občanů v politických otázkách obsahují 
např. koncepce „reprezentativní demokracie“ (Schumpeter 2004), „deliberativní demokracie“ 
(Dahl 1989) či „asociativní demokracie“ (Hirst 1994). Méně často se lze setkat s názorem, že 
dobrovolnické aktivity v rámci OOS občanům umožňují alespoň částečně vybalancovat moc 
politických elit. Tento názor výrazněji zaznívá v jedné z verzí teorie elit, v tzv. “demo-elite 
theory” (Etzioni-Halevy, 1990). 

Speciální pozornost dobrovolnické participaci věnují sociologické teorie „nových sociálních 
hnutí“. Například “teorie mobilizace zdrojů” (McCarty, Zald, 1973) ji chápe jako důsledek 
mobilizačního (profesionálního, manažerského) úsilí vedení organizací sociálních hnutí. 
Vůdci sociálního hnutí jsou schopni přesvědčit své následovníky, že se jim vyplatí 
dobrovolně participovat na akcích hnutí v závislosti na tom, jestli: a) se jim daří (díky svému 
charismatu a manažerským schopnostem) soustředit v organizaci hnutí co nejvíce zdrojů; b) 
zda existuje dostatek zdrojů i na straně následovníků. Další „teorie struktury politických 
příležitostí“ (Tilly, 1978; Kriesi) přišla s vysvětlením, že ochota členů a sympatizantů hnutí 
participovat na aktivitách hnutí ovlivňujících rozhodování institucí veřejné politiky se odvíjí 
od charakteru politického systému. Především od stupně jeho otevřenosti či uzavřenosti 
(stupně: centralizace, separace výkonné, legislativní a soudní moci, fragmentace stranického 
systému, institucionalizace systému přímé demokracie), od reakcí oficiálních autorit na 
aktivity hnutí a od přítomnosti vlivných spojenců hnutí na politické scéně. Podle „teorie 
kolektivní identity“ (Melucci, 1988) je participace na aktivitách hnutí spíše výsledkem emocí 
než rozumu. Přívrženci hnutí participují na jeho akcích, protože jsou na nich emocionálně 
zainteresovaní. Jejich účast na tvorbě, resp. sdílení kolektivní identity hnutí (např. formou 
rituálů) mezi nimi vytváří emocionální závazky chovat se v souladu s cíli hnutí. Čím je 
kolektivní identita demokratičtěji formována, zřetelněji zformulována a široce sdílena členy 
hnutí, tím snadněji bude organizace hnutí schopna mobilizovat přívržence (dobrovolníky) a 
hájit své zájmy (Touraine, 1988). 

K vysvětlení dobrovolnických aktivit na základě emocí tíhnou i psychologické teorie, které se 
však jednoznačně pohybují na individuální (personální) úrovni, případně na úrovni sociálního 
mikrokosmu dobrovolníků. Sklon k dobrovolnické aktivitě, resp. k „prosociálnímu chování“ 
je z hlediska psychologů primárně záležitostí osobnostních vlastností, např. prosociální 
hodnotové orientace, schopnosti empatie, pozitivního sebehodnocení, perspektivního myšlení 
apod. (Bekkers, 2004; Penner, Finkelstein, 1998). Nicméně často se předpokládá, že 
hodnotové orientace a motivace dobrovolníků pracovat pro OOS jsou funkcionálně 
orientované na saturaci individuálních potřeb dobrovolníků (Clary et al., 1998; Clary, Snyder, 
1999). Situační faktory sklonu jednotlivců k prosociálnímu chování jsou sledovány spíše jako 
sekundární. Je potřeba dodat, že psychologické přístupy se zaměřují na zkoumání 
dobrovolnické práce i občanského aktivismu, a není tedy zcela jasné, jestli jako celek 
reprezentují neziskovou, nebo občanskou perspektivu zkoumání dobrovolnictví. 

 
Volnočasová perspektiva 

Pojetí dobrovolnictví jako volnočasové aktivity vychází z práce kanadského sociologa 
Roberta Stebbinse. Jde o pojetí v dobrovolnické literatuře marginální. Nepředstavuje totiž 
nějaký dílčí typ dobrovolnictví, ale jedná se o komplexní přístup, který má ambici pokrýt 
všechny oblasti dobrovolnictví. Stebbins rozlišuje tři základní kategorie trávení volného času: 
(1) seriózní volnočasové aktivity (serious leisure), (2) příležitostné aktivity (casual), (3) 
projektové aktivity (project-based) (2006). Tyto tři kategorie se od sebe liší tím, jak 
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komplexní a časově i jinak náročná je klíčová volnočasová aktivita (na jejím druhu nezáleží – 
může jít o chytání ryb, slézání hor stejně jako o práci pro charitu).  

Seriózní volnočasová aktivita je nejnáročnější a nejkomplexnější, takže můžeme hovořit až o 
volnočasové „kariéře“. Na rozdíl od ostatních dvou druhů zde lze hledat a nalézt seberealizaci 
i smysl života. Naopak příležitostné dobrovolnictví je především hédonické, je zkrátka 
zdrojem okamžitého potěšení a radosti. 

Stebbins dále z hlediska postavení vůči placeným profesionálům rozlišuje osoby při 
volnočasových aktivitách na (1) amatéry, kteří se ve svém volnu zabývají něčím, co jinak 
dělají též placení profesionálové (hra na klavír, věda, umění apod.); (2) hobbyisty, jejichž 
volnočasová aktivita nemá analogii v placené profesi, i když může být komercionalizovaná 
(sběratelé, rybáři, sportovci apod.); (3) dobrovolníky, kteří nabízejí dobrovolnou a bezplatnou 
pomoc ve prospěch druhých lidí (mimo rodinu) i svůj vlastní. Stebbins klade dobrovolnictví 
do kontextu dalších způsobů trávení volného času, čímž však samotný pojem dobrovolnictví 
definuje relativně úzce, tedy jako „pomoc“, případně „práci“ (Smith, Stebbins, Dover, 2006, 
s. 239–240), protože jej odlišuje od amatérských a volnočasových/hobby aktivit.  

Z uvedeného plyne, že dobrovolníci mohou svoji práci vykonávat jako seriózní záležitost 
(dobrovolnická kariéra), příležitostně (rozdávání letáků, odhrnutí sněhu na dětském kluzišti), 
nebo projektově (rozhodčí na amatérském turnaji, průvodce v muzeu během zvláštní výstavy), 
a to ve všech možných oblastech od sportu přes kulturu až po sociálně zdravotní oblast. 
Stebbins posléze svoje pojetí volného času rozšiřuje i na občanskou participaci, včetně 
politické, a uvádí svoji koncepci do souvislosti s pojmy jako sociální kapitál či budování 
komunity (2003). 

Stebbins své pojetí dobrovolnictví odlišuje od pojetí, jež převládá ve studiích neziskového 
sektoru, tj. od neziskového paradigmatu, které označuje jako ekonomické, protože 
dobrovolnictví definuje především jako neplacenou práci. Stebbins naproti tomu nepovažuje 
„neplacenost“ za klíčový definiční rys dobrovolnictví. To mu umožňuje volněji se pohybvat 
v šedé zóně na hranicích dobrovolnictví (z hlediska neziskového paradigmatu), tedy tam, kde 
jsou dobrovolníkům propláceny náklady nebo kde dostávají různé formy dárků, symbolických 
odměn apod. Z hlediska placenosti rozlišuje dobrovolnictví na čisté, proplácené (reimbursed) 
a okrajové (marginal); placený dobrovolník, který reprezentuje druhý konec škály, v realitě 
neexistuje, protože zdroj obživy vytváří závislost, která není dobrovolná (2009). Stebbins tak 
může lépe uvažovat například o situacích, kdy dobrovolnická práce přechází v zaměstnání, ale 
nakonec se ani on nevyhne požadavku na „neplacenost“ dobrovolnické práce. Namísto 
dobrovolnictví jako neplacené práce však zdůrazňuje volní aspekt dobrovolnictví, 
dobrovolnou volbu.  

Dobrovolnost podle něj nevylučuje pocit povinnosti či závazku (obligation). Volný čas je „čas 
mimo nepříjemné povinnosti, přičemž příjemné povinnosti chápeme v zásadě jako volný čas, 
protože homo otiosus, člověk volnočasový, se k nim necítí nějak závažněji donucen“ 
(Stebbins, 2000b, in Stebbins, 2006). To je podstatné hlavně v seriózních volnočasových 
aktivitách, kde pocit závazku a povinnosti figurovat může. Stebbins zdůrazňuje, že 
dobrovolník musí mít důvod zvolit si danou práci – ta mu tedy něco musí dávat. Klade důraz 
na odměny, které dobrovolník získává (znalosti, zkušenosti, postavení v komunitě, pocit 
seberealizace, potěšení z interakce, radost atd.). Stebbins klade podstatně větší důraz na 
motivace dobrovolníků, než nezisková perspektiva. Ale to, co nakonec volnočasovou 
perspektivu zkoumání dobrovolnictví nejvíce odlišuje od ostatních, je především malý důraz 
na zkoumání makrostrukturálních příčin vzniku dobrovolnických aktivit v podobě intervence 
institucí welfare-state a jeho veřejné politiky, jak je tomu v případě neziskové perspektivy, 
anebo vlivu ideologií, kulturních hodnot a politických institucí, jako je tomu v případě 
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perspektivy občanské společnosti. Rozdíl mezi makrostrukturálními a mikrostrukturálními 
faktory či přístupy, který jde napříč neziskovou a občanskou perspektivou, u Stebbinsovy 
volnočasové perspektivy neexistuje. Je to dáno i tím, že větší pozornost věnuje definici a 
klasifikaci dobrovolnických aktivit, než pátrání po jejich příčinách. Protože jde o 
sociologickou a ne psychologickou perspektivu, nezabývá se Stebbins „prosociální osobností“ 
dobrovolníka. Nezabývá se však ani otázkami vlivu institucí veřejné správy na vytváření 
příležitostí k dobrovolnictví. Všímá si vlivu modernizačních procesů na individuální kariéry a 
životní dráhy obyvatelstva (např. v podobě nárůstu objemu volného času, stárnutí populace 
apod.), ale ty zůstávají primárně zasazeny do rámce menších komunit, organizací a sociálních 
sítí.  

 

1.4 Dobrovolnictví jako komplexní a dynamický fenomén  

Model tří perspektiv zkoumání dobrovolnictví nevylučuje, že se jednotlivé perspektivy 
překrývají; nicméně všechny tři představují osobitý pohled na podstatu a hranice fenoménu 
dobrovolnictví. Ve světle jedné z nich se dobrovolnictví jeví jinak, než ve světle ostatních. 
Dobrovolnictví se tak vzpírá jednotné definici i jednotnému badatelskému přístupu. Situaci 
navíc komplikuje i jeho aktuální vývoj, který neustále posouvá hranice představ o tom, co lze 
do dobrovolnictví zahrnout a co už ne. Zcela evidentně se prosazuje tendence rozšiřovat 
chápání dobrovolnictví i za rámec individuálního chování. Nadindividuální (Durkheim) či 
kolektivní (institucionální) charakter dobrovolnictví lze celkem snadno objevit v různých 
seznamech změn charakterizujících současné dobrovolnictví. Například Elisha Evans a Joe 
Saxton nalezli devět klíčových trendů, které určují ráz dobrovolnictví v 21. století:  

• Nárůst tzv. znalostních (brain) dobrovolníků na úkor manuálních (brawn). 
Dobrovolníci stále méně vykonávají „špinavou práci“, kterou nechtějí dělat placení 
zaměstnanci občanských organizací, jsou kvalifikovanější, častěji si svoji práci sami vybírají a 
kladou větší důraz na to, aby došlo k naplnění jejich očekávání, která je k dobrovolnické práci 
motivovala. Dnešní dobrovolníci chtějí vědět, „co z toho budou mít“, resp. co jim 
dobrovolnická práce přinese (např. pracovní zkušenosti, kvalifikaci, posílení pozice 
v pracovním kolektivu, překonání osamocenosti, zisk nových přátel atd.). To znamená, že 
více než dříve dobrovolně pracují také pro sebe, což je téma, které se promítá do všech 
ostatních trendů.  

• Vzestup tzv. věcně stimulovaných (cause-driven) dobrovolníků a úpadek časově 
stimulovaných (time-driven) dobrovolníků. Dnešní lidé se stále více dobrovolnicky angažují 
pro určitou konkrétní věc, případ či kauzu, než jednoduše proto, že by měli dost volného času. 
Zřetelná je tendence více si vybírat, komu a kde jsou ochotni svůj čas poskytnout. Dochází k 
vzestupu sobeckého dobrovolníka, což je výsledek předcházejících dvou trendů. Dnešní 
dobrovolníci chtějí ve zvýšené míře vědět, co dostanou i co dávají; začínají se podobat 
placeným zaměstnancům s tím rozdílem, že nedostávají mzdu.  

• Roste potřeba profesionalizovaného dobrovolnického managementu, který stejně jako 
specializovaní fundriseři přináší zefektivnění činnosti občanských organizací.  

• Zvětšuje se role dobrovolnictví jako továrny na komunitní sociální kapitál. V dnešním 
světě by lidé bez dobrovolnictví často neměli potřebu ani příležitost poznat jeden druhého. 
Dobrovolnictví lidi spojuje, pomáhá jim poznávat sousedy a kolegy.  
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• Nárůst mladých aktivistů a pokles mladých dobrovolníků. Mladí lidé se sociálním 
povědomím jsou „proaktivní“ ve výběru toho, jak naloží se svými penězi a jakým způsobem 
darují svůj čas. Pouhá role dobrovolníka je neoslovuje, chtějí být aktivními občany v lokálním 
či globálním měřítku. Mladí pro-aktivisté se proto jen stěží nechají rekrutovat občanskými 
organizacemi, které přijímají podporu od státu a nepořádají kampaně.  

• Nárůst firemních dobrovolníků kolektivně hledajících nové zkušenosti. Firmy pro své 
zaměstnance stále častěji vyhledávají dobrovolnické aktivity, které jim pomohou stmelit tým, 
zlepšit morálku, zakořenit do lokální komunity a dodat zaměstnancům nové a různorodé 
zkušenosti.  

• Stoupá závislost dobrovolnictví na životní dráze. Zájem lidí o dobrovolnictví stoupá a 
klesá podle toho, v jaké fázi života se nacházejí – např. student, zaměstnanec bez závazků, 
rodič malých dědí, rodič teenagerů a dospělých dětí, důchodce.  

• Nastupující „produktizace dobrovolnictví“. Tento trend je vlastně doporučovanou 
odpovědí občanským organizacím na všechny předcházející trendy. Občanské organizace 
mají z dobrovolnictví učinit součást své „marketingové strategie“, která ho standardizuje 
(specifikuje potřebný objem času, délku trvání, prospěšnost apod.) a zabalí do přívětivého 
apelu na veřejnost (Evans, Saxton, 2005, s. 44–48).  

Kromě čistě individuálních charakteristik dnešních dobrovolníků, jako jsou motivace a 
zaměření činnosti, mluví Evans a Saxton také o institucionálních a kolektivních aspektech 
dobrovolnictví, tj. o managementu, marketingu a sociálním kapitálu. Podobně Mary Merrill 
zahrnuje mezi šest globálních trendů v dobrovolnictví zcela jednoznačně i významové, 
organizační a komunitní prvky:  

• Časový stres. Čas se stává vzácnou komoditou a dobrovolníci mají pocit, že pro 
dobrovolnickou práci ho mají k dispozici stále méně. Vyžadují tedy, aby se občanské 
organizace, pro něž pracují, chovaly flexibilně a přizpůsobovaly příležitosti k dobrovolnické 
práci jejich časovým možnostem.  

• Geografická variabilita definice a hodnoty dobrovolnictví. Pojem dobrovolnictví se 
stává frází zachycující širokou škálu aktivit, což vede k nedorozuměním ohledně významu a 
hodnoty dobrovolnictví.  

• Dobrovolnické programy se koncentrují na extrémy demografické křivky. Stále více 
programů se zaměřuje na vytváření příležitostí pro dobrovolnickou práci důchodců na jedné 
straně a mládeže na straně druhé.  

• Pluralizace přístupů k rekrutaci, zapojování a managementu dobrovolníků. 
Dobrovolnické programy rozeznávají důležitost angažování lidí ze všech sektorů společnosti, 
tj. také minority a marginalizované skupiny.  

• Rozeznávání role a důležitosti reciprocity, komunity, solidarity a občanství. Skutečná 
hodnota dobrovolnictví přesahuje samotný akt dobrovolné pomoci, proto reálný odhad 
hodnoty dobrovolnictví musí vzít do úvahy jeho dopad na komunitu a roli dobrovolnictví 
v rozvoji solidarity a občanství.  

• Role informačních technologií. Hlavně Internet přináší nové formy síťování a 
sociálních propojení, které umožňují on-line dobrovolnický servis, čímž se zvyšuje 
dostupnost a flexibilita dobrovolnictví (Merrill, 2006, s. 9—13). 
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Výše uvedené dva příklady popisu aktuálních trendů dobrovolnictví poukazují na to, že 
dobrovolnická participace je neodmyslitelně spojena s určitou sociální strukturou, organizací, 
morálkou a kulturou, které spoluutvářejí fenomén dobrovolnictví a dodávají mu jeho dobovou 
specifičnost a společenský význam. Omezení zkoumání tohoto jevu jen na izolované 
individuální aktivity se proto jeví jako nepřiměřené zjednodušování skutečnosti; přílišné 
redukce reality dobrovolníků na „jednorozměrnou komoditu“ si v odborné literatuře už dříve 
všimli např. Ram Cnaan a Laura Amrofell. Sami naopak mluví o mnoha stránkách, resp. 
„aspektech“ dobrovolnictví, které je potřeba systematicky zmapovat a analyzovat pomocí 
dimenziální analýzy („facet analysis“). Na základě studia literatury a běžně užívané 
terminologie popisující dobrovolnictví identifikovali deset klíčových dimenzí, které podle 
nich zachycují komplexnost fenoménu dobrovolnictví. Jednotlivé dimenze vyjádřili pomocí 
následujících deseti otázek: 1. Kdo je dobrovolník? 2. Co dobrovolník poskytuje? 3. Na jaké 
bázi – formální/neformální? 4. Jak často (frekvence)? 5. Jak dlouho? 6. Komu? 7. Jaký má 
k němu vztah? 8. Kým je řízen (koordinován)? 9. Jakou úlohu v organizaci plní? 10. Za jaký 
druh odměny? (Cnaan, Amrofel, 1994, s. 341)8 Jednotlivé dimenze jsou podle nich 
komplementární a vytvářejí univerzum fenoménu dobrovolnictví. Proti redukci 
dobrovolnictví na „monolitický jev“ protestují i Hustinx s Lamertynem, kteří poukazují na 
jeho rostoucí komplexnost. Zdůrazňují multidimenziální, polyformní a víceúrovňový 
charakter dobrovolnictví, který se pokusili zachytit prostřednictvím šesti dimenzí: 1. 
biografický referenční rámec, 2. motivační struktura, 3. zaměření a intenzita úvazku, 4. 
organizační prostředí, 5. výběr oblasti působení, 6. vztah k placeným zaměstnancům (Hustinx, 
Lamertyn, 2003, s. 181—182).9 Po dimenziální strukturaci dobrovolnictví sáhli i Colin 
Rochester a jeho spolupracovníci, když analyzovali rozdíly mezi třemi výše zmiňovanými 
perspektivami zkoumání tohoto jevu. Každou z nich sledovali na dimenzích motivace, oblasti 
aktivity, organizačního kontextu a dobrovolnické role (Rorchester et al., 2010, s. 10—15). 
 
Ve všech uvedených pokusech o dimenziální analýzu dobrovolnictví je patrný 
mimoindividuální přesah tohoto jevu. Dá se říct, že pokud autoři berou v potaz dynamiku a 
komplexnost dobrovolnictví, nastupuje chápání tohoto jevu v „širších souvislostech“. To, co 
se obvykle považuje za okolí dobrovolnické aktivity, se stává součástí dobrovolnictví, anebo 
přinejmenším jeho „konstitutivním prostředím“ (Hustinx, Lamertyn, 2003, s. 170; Hustinx, 
2004, s. 7). Koneckonců existenční (konstitutivní) závislost dobrovolnictví na jeho 
společenském prostředí přiznávají i Musick a Wilson. Říkají, že stejná aktivita je v určitém 
sociálním kontextu považována za dobrovolnictví, ale v jiném ne (Musick, Wilson, 2007, s. 
26). Jak konstatují Anheier a Salamon, „dobrovolnictví není jen pouhé dávání času“, fakticky 
je součástí způsobu, jakým jsou společnosti organizovány, jak alokují zodpovědnost a do jaké 
míry od svých občanů očekávají angažovanost a participaci (Anheier, Salamon, 1999, s. 43). 
Jde tedy o komplexní společenský fenomén, naplněný interakcí mnoha lidí, která je 
charakteristickým způsobem sociálně regulována, stimulována a reflektována. Na druhé 
straně působí poměrně divně, že se o dobrovolnictví v odborné literatuře běžně mluví jako o 
kolektivním a institucionalizovaném jevu, který je však paradoxně definován jako 
individuální chování. Domníváme se, že zde dochází k vážné logické kolizi v chápání tohoto 
pojmu, které lze předejít rozlišením mezi dobrovolnickou aktivitou (prací, pomocí či 
                                                           
8  Je zajímavé, že Cnaan a Amrofell do svého seznamu dimenzí vědomě nezařadili motivaci 
dobrovolníků, protože se jim zdála příliš náročná na měření. Na druhé straně se lze ptát co je „odměna“, když ne 
motivační stimul? 
9  Nutno dodat, že původně tento seznam dimenzí dobrovolnictví vypadal jinak. Byl více 
„voluntaristický“, např. dimenze „organizační prostředí“ se původně označovala „výběr organizace“ a kromě 
dimenze „výběr oblasti působení“ byla zahrnuta i dimenze „výběr aktivity“. Na druhé straně původní seznam 
obsahoval i dimenzi „kultura“, která se později vytratila. Viz Hustinx 2001/7, s. 65, citováno podle Rochester et 
al. 2010, s. 31. 
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participací) a dobrovolnictvím jako kolektivním, společenským fenoménem, jenž zahrnuje 
nejen dobrovolnické aktivity, ale i jejich organizační, institucionální a kulturní rámec. 
Podobně jako běžně rozlišujeme skutečnosti označované pojmy: jízda-jezdectví, hraní-
herectví, psaní-písemnictví aj., můžeme i v případě dobrovolnictví odlišit individuální aktivitu 
a jejího nositele (dobrovolníka) od všeobecného jevu, který má širší kolektivní rozměr. 
V odborné literatuře se s definicí dobrovolnictví jako kolektivního, resp. nadindividuálního 
jevu setkáme jen velmi zřídka. Je nám známá pouze definice tzv. „sociálního dobrovolnictví“ 
od Jacqueline Butcher, která ho definuje jako „hnutí lidí“  či „soubor dobrovolnických aktivit 
a aktů solidarity vykonávaných organizovanou formou ve skupinách“ (viz Butcher, 2010, s. 
21). Jde o zajímavý příklad kolektivní definice dobrovolnictví, která akcentuje jeho 
dynamickou stránku. Z hlediska schopnosti zachytit širší společenský charakter jí však chybí 
explicitní důraz na institucionální aspekt dobrovolnictví, který díky své významové, 
hodnotové a normativní váze vytváří sociální tlak na členy dané komunity či společnosti a 
ovlivňuje jejich chování. Nicméně smyslem této publikace není vytvoření další definice. 
Chceme zdůraznit, že dobrovolnictví je komplexní sociální jev a ten, kdo se snaží 
zprostředkovat jeho hodnověrný obraz v konkrétní zemi, se nemůže omezit výlučně na 
zkoumání individuálních případů „prosociálního chování“ členů dobrovolnické populace. 
Dobrovolnictví jako sociální fakt (Durkheim), resp. nadindividuální sociální jev má také svoji 
kolektivní (strukturální, institucionální a symbolickou) rovinu, bez níž by byl jeho obraz 
neúplný a zkreslený.  
 
1.5 Vzorce dobrovolnictví 
Pokusů zachytit specifický, „národní“ ráz dobrovolnictví v určité zemi a jeho proměny v čase 
nalezneme v literatuře poměrně hodně. Často jde o komparativní studie, které v různých 
zemích srovnávají míru dobrovolnické aktivity a její variabilitu podle oblasti působení nebo 
socio-demografických znaků. Srovnatelná empirická data často čerpají ze standardních 
mezinárodních výzkumů (WVS, ESS), a méně často i z vlastních projektů (viz např. JHU 
srovnávací projekt). V některých případech nechybí ani snaha vysledovat různé pravidelnosti 
ve variabilitě míry dobrovolnických aktivit v závislosti na charakteru dobrovolnického 
prostředí. Vysoká nebo naopak nízká míra dobrovolnické participace reprezentuje „vzorec 
dobrovolnictví“ typický pro určitou zemi či region. Selbee a Reed například popisují změny 
vzorce dobrovolnictví jako variaci míry dobrovolnické participace (práce) v závislosti na 
životním cyklu (Selbee, Reed, 2001, s. 3), resp. na konkrétních faktorech s ním spojených 
(sociální konektivita, věk, děti, rodinný stav atd.). Poukazují na to, že vzorec dobrovolnictví 
typický pro určitý region má dlouhodobý charakter.  
 
Mary Haddad mluví o dlouhodobých vzorcích dobrovolnické participace v různých zemích 
v souvislosti se vztahem organizací občanské společnosti k veřejné správě a převažujícím 
podílu dobrovolníku ve dvou typech těchto organizací v dané zemi. Jednotlivé vzorce 
dobrovolnictví rozlišuje podle toho, jestli většina dobrovolníků v dané zemi pracuje pro tzv. 
„zakořeněné“ nebo „nezakořeněné“ OOS (Haddad 2006; 2007). Pod zakořeněnou 
(„embedded“) organizací občanské společnosti rozumí takovou organizaci, která je začleněna 
do struktur veřejné správy, dlouhodobě a často spolupracuje s administrativou, přičemž se 
mezi nimi vytvořila očekávání vzájemné odpovědnosti; jde např. o organizace dobrovolných 
hasičů, sousedské asociace či organizace sdružení rodičů a přátel školy. Zakořeněné 
organizace se přímo podílejí na rozhodovacích procesech veřejné politiky. Nezakořeněné 
(„nonembedded“) organizace tato kritéria nesplňují a spíše než na poskytování služeb se 
soustřeďují na ovlivňování politiků a jiné advokační aktivity. Mezi typické organizace tohoto 
druhu Haddad zařazuje především advokační environmentální organizace (Haddad, 2007, s. 
19—23). Pokud v určité společnosti převažuje první, nebo druhý typ občanských organizací, 
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můžeme mluvit o zakořeněném, resp. nezakořeněném vzorci dobrovolnictví typickém pro 
danou společnost. 
 
Podobným způsobem uvažovali už Anheier a Salamon (1999) a také Salamon a Sokolowski 
(2000), když organizace občanské společnosti rozdělili na servisní a expresivní. Jejich vzorce 
dobrovolnictví však zahrnovaly až dvě dimenze: oblast působení organizace (servisní – 
expresivní) a míru dobrovolnické participace (vysokou – nízkou).10 Dobrovolnictví přitom 
chápou jako aktivitu významně závislou na institucionálním kontextu, který je definován 
typickým „režimem neziskového sektoru“ v dané společnosti. V návaznosti na dílo Gosty 
Esping-Andersena rozeznávají čtyři režimy (sociálně demokratický, liberální, 
korporativistický a etatistický) a každému z nich připisují charakteristickou kombinaci typu 
oblasti působení dobrovolníků a míry jejich dobrovolnické participace. Pro sociálně 
demokratický vzorec dobrovolnictví je charakteristická vysoká míra dobrovolnických aktivit 
především expresivního typu. Liberální a korporativní režimy produkují servisně zaměřené 
vzorce dobrovolnictví ale s relativně nižší mírou dobrovolnické participace. Naopak pro 
etatistický režim je typický vzorec dobrovolnictví s nízkou mírou participace zejména 
v servisní oblasti (Salamon, Sokolowski, 2000, s. 85—8). 
 
Pomocí pojmu „vzorec dobrovolnictví“ se autoři snaží vyjádřit komplexnost fenoménu 
dobrovolnictví, jenž není chaotickým shlukem nepřeberného množství různých aktivit, ale 
obsahuje jistou logiku, kterou se řídí dobrovolnické praktiky v určité zemi či regionu. Tato 
logika se odvíjí od konkrétní společenské (strukturní či kulturní) zakotvenosti dobrovolnictví 
v konkrétní zemi. Ještě dál zašli Lesley Hustinx a Frans Lamertyn, kteří platnost vzorce 
(stylu) dobrovolnictví11 rozšířili na celou epochu historického vývoje. Podle nich lze 
charakter dobrovolnictví interpretovat v kontextu teorie modernizace, jež reflektuje proměny 
tradiční a moderní společnosti v právě nastupující „novou společnost“. Zatímco v tradiční a 
moderní společnosti sledovaly pracovní a životní dráhy lidí poměrně jasnou trajektorii, 
vedenou sdílenými hodnotami, normami a sociální kontrolou, v nové, resp. pozdně moderní 
společnosti se svět stává mnohem proměnlivějším, nejistějším a rizikovějším (roztříštěnost 
pracovních kariér, vysoká rozvodovost apod.) (Beck, 1992; Bauman, 2002; Giddens, 2000). 
Neexistuje jedna „sada“ široce uznávaných hodnot a norem, které by řídily lidský život. Lidé 
se chovají reflexivně a svoji životní i pracovní dráhu konstruují z podstatné části sami. 
Vystupují jako uvědomělí aktéři a manažeři svých vlastních biografií. 
 
Hustinx s Lamertynem se domnívají, že dobrovolnictví jakožto dobrovolný výkon neplacené 
práce ve prospěch druhých lidí či společnosti je nutno nahlížet jako součást těchto hlubších 
společenských proměn. Odvolávají se přitom na Ingleharta, který tvrdí, že ve vyspělých 
postindustriálních společnostech12 vzniká tzv. společnost vědění (knowledge society) 
s důrazem na sdílení informací, diskusi a vývoj nového vědění skrze vzájemnou interakci. To 
vede spolu s důrazem na hodnoty individuálního sebevyjádření k mezigenerační změně, která 
obnáší vyšší míru občanské participace a dobrovolnictví. Ta však nabývá specifické podoby – 
příslušníci mladé generace jsou méně často členy většiny typů OOS, ale převyšují starší 

                                                           
10  Do servisní dimenze autoři zahrnují všechny organizace působící podle Mezinárodní klasifikace 
neziskových organizací (International Classification of nonprofit Organizations, ICNPO) v oblasti sociálních 
služeb, zdraví, vzdělávání a rozvoje. Do expresivní dimenze zahrnují organizace působící v oblasti životního 
prostředí, prosazování zájmů, kultury, rekreace, dále profesní organizace a odbory. 
11  Záměna pojmů vzorec a styl dobrovolnictví je u Hustinx a Lamertyna běžná. Používali je často jako 
synonyma, ale někdy jim také přisuzovali odlišný smysl. 
12  Postkomunistické země, včetně České republiky, ne zcela přesvědčivě analyzuje jako odlišný případ 
spolu s rozvojovými zeměmi. 
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generaci v míře dobrovolnictví. Jedná se tedy o nástup dobrovolnictví odpojeného od členství 
v konkrétní organizaci (Inglehart, 2003). 
 
Hustinx a Lammertyn (2004) z hlediska tohoto posunu rozlišují kolektivní a reflexivní vzorec 
(styl) dobrovolnictví. Kolektivní (či tradiční) vzorec dobrovolnictví se váže ke konkrétní 
organizaci a dobrovolník pro ni pracuje téměř „automaticky“ – pracuje proto, že to tak vždy 
dělal, nerozebírá detailně důvody a nezvažuje, kde jinde a jak jinak by mohl dobrovolně 
pracovat. V tomto smyslu je jeho či její volba dobrovolnických aktivit předem daná a částečně 
uzavřená. Naopak „nový, reflexivní dobrovolník“ před sebou vidí celou škálu aktivit, kterým 
by se mohl věnovat, rozhoduje se a zvažuje, kterou zvolí. Taková volba je málokdy trvalá a 
dobrovolníci mají tendenci střídat různé práce. Reflexivní dobrovolnictví lze proto také 
nazvat individualizovaným dobrovolnictvím resp. dobrovolnictvím „a la carte“ – kde si 
dobrovolníci svoji práci vybírají jako z jídelního lístku podle toho, na co mají chuť. 

Jak jsme mohli vidět, aktuální trendy v dobrovolnictví generují dobrovolníky, kteří se 
významně liší od svých předchůdců. Běžně je právě probíhající metamorfóza dobrovolníků 
zachycována pomocí rozlišení mezi tradičními a novými (dnešními) dobrovolníky, resp. mezi 
starým (tradičním) a novým typem, vzorcem či stylem dobrovolnictví. Hustinx a Lammertyn 
tuto změnu zasadili do širšího teoretického rámce modernizačního procesu hlouběji 
postihujícího celou společnost a dodali jí koncepční, systémový rozměr. Tímto způsobem také 
odmítli unidimenziální přístup k dobrovolnictví a představili ho jako komplexní, 
multidimenziální a mnohaúrovňový jev se silnými sociálními, resp. širšími biografickými 
kořeny. Usoudili, že pro jeho zkoumání je potřebné vytvořit zcela nový analytický rámec, 
který bude zahrnovat objektivní i subjektivní biografické zdroje determinace (dimenze) 
dobrovolnických aktivit. Objektivně-biografickou dimenzi podle nich tvoří individuální 
biografické důsledky širších socio-strukturálních transformací a organizačních změn 
strukturujících oblast dobrovolnictví. Subjektivně-biografickou dimenzi reprezentují (měnící 
se) motivace, postoje a kulturní hodnotové orientace dobrovolníků ve vztahu k jejich vlastní 
dobrovolnické angažovanosti (Hustinx, Lammertyn, 2003, s. 170—171).  Podrobnější přehled 
celého takto vytvořeného analytického rámce podává následující tabulka, v níž jsou kolektivní 
i reflexivní vzorce (styly) dobrovolnictví konstruovány jako dvě ideálně typické kombinace 
šesti výše zmiňovaných dimenzí dobrovolnictví a dvou dimenzí biografické determinace 
dobrovolnické aktivity. 

 

Tabulka 1.2 Analytický rámec zkoumání dobrovolnictví 

Vzorec dobrovolnictví 
KOLEKTIVNÍ  REFLEXIVNÍ 

  

1. Objektivní 
Strukturálně-
behaviorální 

2. Subjektivní 
Motivačně-postojová 

1. Objektivní 
Strukturálně-
behaviorální 

2. Subjektivní 
Motivačně-postojová 

1. Biografický 
referenční  rámec 

- Standardní, kolektivní 
biografie 

- Biografická kontinuita 

- Askriprivní skupinové 
členství 

- Kolektivně předepsaný 
způsob chování 

- Kolektivní identita 

- Vědomá podřízenost 
kolektivnímu 
stanovování cílů 

- Přihlášení se ke 
skupinové příslušnosti 

- Heteronomí 
monitoring 

- Sebekonstruující 
biografie 

- Biografická diskontinuita 

- Výběrové skupinové 
členství 

- Sebedeterminující životní 
dráha 

- Sebeidentita 

- Sebereflexivita 

- Biografická 
propojenost 

- Svoboda a nejistota 

- Sebemonitoring 

2. Motivační 
struktura 

- Koordinované 
náboženské a ideologické 

- Zřetelný pocit 
povinnosti a 

- Intenzivní interakce mezi 
biografickými 

- Sebestřední motivace 

- Nástroj pro zvládání 
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významové systémy  

- Jasně definované pozice 
a role v komunitě 

zodpovědnosti komunitě 
či kolektivitě 

- Nástroj pro 
biografickou stabilitu a 
potvrzení identity 

podmínkami a 
dobrovolnickou zkušeností 

- Biografické diskontinuity 
ve smyslu krizí a aktivních 
reorientací 

biografické nejistoty a 
aktivní seberealizaci 

- Solidární či 
altruistický 
individualismus 

3. Zaměření a 
intenzita úvazku 

- Předvídatelná životní 
dráha je základem pro 
dlouhodobou a 
pravidelnou angažovanost 

- Intenzivní participace 

- Hluboká zaangažovanost 

- Bezpodmínečný, 
vědomý závazek 

- Všezahrnující, totální 
oddanost 

- Nepředvídatelná životní 
dráha je základem pro 
krátkodobé a nepravidelné, 
náhodné angažmá 

- Dynamická 
zangažovanost, početné 
vstupy a výstupy 

- Podmíněné angažmá, 
závislé na biografických 
potřebách a podmínkách 

- Preference 
sekvenčního a 
projektového aranžmá  

4. Organizační 
prostředí 

- Hierarchické, sociálně či 
ideologicky 
segmentované, 
organizované společenství 

- Silné vůdcovské jádro 

- Těsná souvislost mezi 
formálním skupinovým 
členství a dobrovolnictvím 

- Asociační dobrovolnictví 

- Silná vazba na 
organizaci 

- Překrývající se členství 

- Organizační 
socializace a integrace 

- Služba je chápaná jako 
loajalita 

- Silné organizační 
hodnoty a cíle 

- Terciární a neziskové 
organizace, 
decentralizované iniciativy 

- Odpojení dobrovolnictví 
od členství 

- Nové, na dobrovolníky 
orientované struktury a 
formy rekrutace 

- programové 
dobrovolnictví 

- Slabá vazba na 
organizaci 

- Vicarioous angažmá 

- De-lokalizované 
angažmá 

- Funkcionálně 
orientované postoje: 
soustředění se na 
nabízené aktivity a ne 
na organizaci, která je 
nabízí 

5. Výběr oblasti 
působení 

- Inkluze/exkluze založená 
na univerzalitě společné 
kultury a způsobu života 

- Iniciovaná a 
kontrolovaná ostatními 

- Reprodukce tradičních 
gendrových vzorců 

- Skupinově založená 
politika 

- Ohraničená, vesnická 
solidarita 

- Idealismus 

- Široká, 
multivýznamová 
komunitní angažovanost 

- Lokální dezintegrace 
uprostřed globální 
integrace: globalizované 
výběrové sítě  

- Integrace globální akce a 
lokálních zájmů 

- Politika životního 
stylu a identity 

- Denní pocity solidarity 

- Pragmatismus, 
soustředěný aktivismus 

- Preference přímé 
osobní služby 

6. Vztah 
k placeným 

zaměstnancům 

- Společnost orientovaná 
na placenou práci 

- Profesionální autorita 

- Pozice dobrovolníka po 
boku profesionálů 

- Amatér s dobrými 
úmysly a zdravým 
rozumem 

- Rozšířený význam práce: 
dobrovolnictví jako 
součást „triády práce“ 

- Profesionalizace 
dobrovolnického sektoru a 
dobrovolnictví 

- Firemní dobrovolnictví 

- Profesionální 
dobrovolník 

Zdroj: Hustinx a Lammertyn, 2003: 181-2. 
 

Vzorec dobrovolnictví vyjadřuje konzistentní vnitřní vztahovou strukturu tohoto jevu 
vytvořenou podle určité logiky v daném případě odvozené od vzorce, který podle teorie 
modernizace platí pro celou epochu vývoje západních společností.13 Vzorec dobrovolnictví 
rozhodně není náhodným shlukem charakteristik, ale odráží specifickou povahu vzájemného 
propojení, resp. konfigurace dimenzí určitého jevu, typickou pro nějakou společnost nebo 
skupinu společností. Výše popsané vzorce dobrovolnictví jsou strukturálními vzorci, jsou to 
abstrakce střední úrovně sociologického uvažování, které mají sloužit jako nástroj pro 
identifikaci konkrétního modu struktury daného jevu. Pojem „vzorec dobrovolnictví“ má na 
jedné straně schopnost odhalovat kontrasty, tj. odlišovat různé projevy fenoménu 

                                                           
13  Tento způsob analýzy komplexních společenských jevů se v sociálních vědách uplatňuje již dlouho a 
má své kořeny v ideálních typech Maxe Webera, konkrétně v případě modernizačních procesů v 
Huntingtonových vzorcích modernizace západních společností (Huntington, 1968, s. 93). 
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dobrovolnictví, a na druhé straně umožňuje vyjádřit opakování, podobnost a variabilitu 
struktury tohoto fenoménu v rozmanitých prostředích a podmínkách, kde jednotlivé dimenze 
mohou vystupovat více či méně výrazně do popředí a být více či méně rozeznatelné. To 
naznačuje, že se v jedné společnosti může paralelně vyskytovat několik empirických 
(reálných) vzorců dobrovolnictví, které si mohou konkurovat (vytlačovat jeden druhého), 
anebo dokážou koexistovat ve vzájemné symbióze. Mohou se zde vyskytovat jejich různé 
hybridní formy, anomálie, resp. deviace od převládajícího vzorce, jednotlivé vzorce se mohou 
v čase měnit, můžou vznikat nebo zanikat. Již Durkheim upozorňoval, že vzorce mají svoji 
setrvačnost danou sílou zvyku, která ovlivňuje podmínky vznikání a rozvoje jiných vzorců. 
„Každý vzorec je překážkou pro nové vzorce…“ Když je příliš silný, ztrácí svoji plasticitu a 
flexibilitu (Durkheim 1982, s. 70). Strukturální vzorce vznikají v interakci jednotlivců 
v určitém společenském prostředí. Opakováním jednotlivých aktů chování jsou generována 
určitá očekávání a pravidla, která přerůstají v jistý typ institucí a zakořeňují do sociální 
struktury a kultury dané společnosti. 
 
Tím se dostáváme k dynamické stránce vzorců dobrovolnictví. Stojí za to vrátit se ještě 
jednou ke kolektivnímu a reflexivnímu vzorci Hustinx a Lammertyna, kteří jejich dynamiku 
odvodili od probíhajících obecných modernizačních trendů v západním světě. Dokazují, že 
současné změny v dobrovolnictví korespondují s aktuálními změnami ve společnosti 
vyvolanými modernizačními procesy. Jinak řečeno: Nastupující nový „reflexivní vzorec 
dobrovolnictví“ odpovídá nastupujícímu „reflexivnímu vzorci modernizace“,14 který popsal 
Ulrych Beck ve své slavné knize „Riziková společnost“. Nejde jen o pouhou změnu 
v intenzitě nebo v rozsahu, nárůstu či poklesu míry dobrovolnických aktivit.15 Hustinx a 
Lammertyn tvrdí, že jsme svědky daleko komplexnější a dramatičtější změny dobrovolnictví, 
totiž úpadku starého a nástupu nového vzorce dobrovolnictví. Nové modernizační trendy 
obsažené v pracích Baumana (2002), Becka (1992, 1994), Castellse (2001), Giddense (1994, 
2000), Ingleharta (1990, 1997), Reicha (2002), Rifkina (1995) a dalších, které se zdaleka 
netýkají pouze oblastí techniky a ekonomiky, ale také kultury a sociálních vztahů, mají 
významné dopady na charakter dobrovolnictví, oslabují starý vzorec a posilují nový. Dopady 
nových modernizačních trendů na dobrovolnictví jsou skutečně širokospektrální. Evans a 
Saxton například analyzovali měnící se tvář dobrovolnictví v 21. století a se snažili zohlednit 
alespoň ty nejdůležitější rysy/proměny:  
• změny ve struktuře rodiny (méně dětí) a poměrů v domácnosti (nárůst jedno a 
dvoučlenných domácností) směrem k fragmentaci a izolaci,  
• růst vzdělání (zejména zvyšování podílů vysokoškoláků) a oddalování finanční 
samostatnosti mladých lidí vede k vytváření specifického segmentu mladé populace ve 
společnosti,  
• k podobnému jevu na druhé straně přispívá stárnutí populace, na něž se adaptuje trh i 
společenské instituce,  
• bezprecedentně vysoká úroveň bohatství v nejširších vrstvách populace,  
• obrovský nárůst možností výběru napříč všemi aspekty společnosti jako důsledek 
konkurence, deregulace a využívání nových technologií,  
• vznik nových způsobů života spojených s revolucí v  informační a komunikační 
oblasti,  

                                                           
14  Nastupující nový typ „dobrovolnické participace je ozvěnou logiky hlubší diagnózy doby ve smyslu 
modernizací stimulované eroze tradičních souřadnic a způsobů života“ (Hustinx, Lammertyn, 2003, s. 169). 
15  Ta se ostatně podle Musicka a Wilsona v západních zemích z dlouhodobého hlediska nemění (Musick, 
Wilson, 2008, s. 380). 
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• vysoké a stále rostoucí aspirace občanů vzhledem k délce a ke způsobům využívání 
volného času (Evans, Saxton, 2005, s. 15—19). 
Postupující sekularizace, rozvolnění sousedských (komunitních) a rodinných svazků, vzestup 
dvoukariérových rodin, zvýšení individuální mobility, čím dál větší časový stres, flexibilita 
(destandardizace) výrobních procesů a prohlubování nejistoty na pracovním trhu (práce na 
částečný úvazek a najímání osob samostatně výdělečně činných místo zaměstnanců) erodují 
kolektivní oporné body životních drah jednotlivců a zvyšují nároky na individuální 
rozhodování a zvládání životních situací. Individualizace chápaná jako diferenciace a 
variabilita životních forem a stylů (Beck, 1992, s. 88) se stala podstatným prvkem „kulturní a 
sociální modernizace“ (Beck, 1992, s. 121; Welzel, Inglehart, 2005, s. 83—85) a podle 
Hustinx a Lammertyna (2003) i hlavním motorem dramatické transformace povahy 
dobrovolnických vzorců. 
 
 
1.6 Individuální hodnoty dobrovolnictví 
V přehledovém článku o determinantech míry dobrovolnické participace John Wilson napsal, 
že vztah mezi hodnotami a dobrovolnictvím je slabý a nekonzistentní (Wilson, 2000, s. 219). 
Jinak řečeno, vliv náboženských a občanských hodnot na variabilitu míry dobrovolnické 
aktivity je nejasný a nedá se jednoznačně prokázat. Toto konstatování (založené na výsledcích 
mnoha empirických výzkumů) zdánlivě ostře kontrastuje s předcházejícími názory Hustinx a 
Lammertyna, že v pozadí současné fundamentální změny vzorce dobrovolnictví stojí změna 
hodnot ve prospěch individualismu. Proměna hodnot v podobě nárůstu individualismu tkví i 
podle Anheiera a Salamona (1999, s. 47) v přílivu nových dobrovolníků, v jejich motivaci a v 
typech dobrovolnictví. Také Dekker a Halman považují individualizaci za „pravděpodobně 
nejvýznamnější hodnotovou proměnu, která v současnosti ovlivňuje dobrovolnictví“ (Dekker, 
Halman, 2003, s. 8). Spojují ji s nástupem nového typu dobrovolníků, kteří vykazují nízkou 
organizační loajalitu (nepracují dlouhodobě pro jednu konkrétní organizaci, je jim více-méně 
jedno, pro kterou organizaci pracují) a je pro ně podstatné spíše to, jakou práci vykonávají. 
Jde o posun od dobrovolnické práce obvykle spojené s členstvím v organizaci 
k dobrovolnické práci, kterou si vybírají a „řídí“ sami dobrovolníci s ohledem na své cíle, na 
svoji osobní integritu, rozvoj osobnosti, poznání, pracovní kariéry a udržení smysluplného 
života. Rozpor mezi Wilsonem a ostatními autory se dá vysvětlit tím, že Wilson mluví jen o 
míře individuální dobrovolnické aktivity, zatímco ostatní o celém vzorci dobrovolnictví, 
zahrnujícím i kolektivní a institucionální aspekty dobrovolnických aktivit, které se také 
významnou měrou podílejí na motivaci jednotlivců dobrovolně pracovat. Velkou roli zde 
navíc sehrává i časový faktor. Hodnoty představují „trvanlivé jádro“ vzorců dobrovolnictví, 
které se v čase mění jen velmi zvolna, kdežto míra dobrovolnické participace může stoupat a 
klesat sezónně. Hodnoty nelze považovat za přímý podnět ke konkrétnímu chování. 
Představují „pouze“ standardy k poměřování věcí, které nám umožňují určit, jestli jsou tyto 
věci pro nás více či méně žádoucí, dobré nebo špatné, a jestli je proto správné o jejich 
dosažení usilovat, anebo ne. Konečné rozhodnutí, zdali např. prosociální hodnoty budou 
spouštěčem našeho skutečného chování, anebo ne, závisí na mnoha dalších faktorech. 
 
Změnu hodnot, kterou s sebou přináší probíhající transformace industriální společnosti ve 
společnost postindustriální, charakterizuje Ronald Inglehart jako „tichou revoluci“, již 
představuje změna materiálních hodnot na hodnoty postmateriální, resp. odklon orientace 
obyvatelstva od „hodnot přežití k expresivním hodnotám“ (Inglehart, 2003, s. 57). Materiálně 
orientovaní obyvatelé industriální společnosti zdůrazňovali hodnoty ekonomické a fyzické 
bezpečnosti a respekt k autoritám. Postmaterialisté zalidňující postindustriální společnosti 
kladou silný důraz na hodnoty sebevyjádření, svobody, participace a celkové kvality života. 
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Nejde jim o popření materiálních hodnot, ale o změnu hodnotových priorit. Inglehart 
považuje změnu hodnotových priorit za generační záležitost a dokazuje, že poválečná 
generace je skutečně více postmaterialistická, protože více než generace předválečná preferuje 
hodnoty, jako jsou svoboda, demokracie, solidarita, životní prostředí, sebedeterminace, 
participace na rozhodování apod. Naznačili jsme, že logika vzorce modernizace koresponduje 
s logikou vzorce dobrovolnictví, je tedy načase odpovědět si na otázku, jak a jaké hodnoty se 
mění uvnitř jádra dobrovolnických vzorců v důsledku individualizace, resp. s nástupem 
Inglehartem identifikovaných hodnot postindustriální společnosti? V návaznosti na tři 
Rochesterovy perspektivy zkoumání dobrovolnictví (Rochester et al., 2010, s. 10–14) 
můžeme říct, že názory na to, které „prosociální“ hodnoty jsou považovány za atributy 
dobrovolnické participace, se podle jednotlivých perspektiv různí:  
• Nezisková perspektiva považuje dobrovolnictví za nezištný dar, resp. ušlechtilý akt 
dobročinnosti, proto zdůrazňuje hodnoty altruismu, humanismu, lásky k bližnímu, soucitu 
s trpícími a potřebnými, přičemž hodnoty altruismu a péče o druhé mohou být jak 
náboženské, tak sekularizované. 
• Perspektiva občanské společnosti chápe hodnoty dobrovolnické participace jako 
občanské ctnosti a obrací naši pozornost hlavně na hodnoty občanské zodpovědnosti a 
povinnosti vůči komunitě (v zájmu její identity a soudržnosti), tj. hodnoty vzájemné pomoci a 
svépomoci, solidarity, (generalizované) reciprocity, ideálů rovnosti a spravedlnosti, jejichž 
narušování je považováno za morálně neúnosné a musí být odstraněno. 
• Volnočasová perspektiva umožňuje nahlížet na dobrovolnictví jako na příjemné 
trávení volného času, případně jako na seriózní volnočasovou aktivitu, přičemž tato 
perspektiva akcentuje hodnoty seberealizace, kreativity, sebevyjádření, zábavy, relaxace 
(odpočinku či odreagování od zaměstnání, městského shonu), volnosti a svobody, skutečného 
zápalu pro věc, požitku (hédonismu) i praktického užitku, prestiže či profesionality (Stebbins, 
1996, s. 216—217). 
  
Procesy individualizace stále více prostupují západními společnostmi a spolu s šířením 
postmateriálních hodnot sebevyjádření na úkor materiálních hodnot přežití (ekonomického a 
fyzického bezpečí) způsobují, že dobrovolnická realita více než dříve vstřebává hodnoty 
zdůrazňované volnočasovou perspektivou, zatímco hodnoty spojované s neziskovým 
paradigmatem a paradigmatem občanské společnosti jsou na ústupu; individualizace 
v dobrovolnictví totiž dobrovolníkům v postindustriálních společnostech přináší velmi žádané 
hodnoty, jako jsou svoboda výběru, rozvoj osobnosti, zvyšování kvalifikace, rozšíření obzorů 
poznání a rozvoj pracovní kariéry. Dochází k posunu v hodnotovém jádru dobrovolnictví 
směrem od altruismu a občanských ideálů k seberealizaci a praktickému užitku. Hustinx s 
Lamertynem tento posun označili za odklon od dobrovolníka, který je orientován kolektivně, 
k reflexivnímu individuálně orientovanému dobrovolníkovi. Dnešní individuálně orientovaní 
dobrovolníci vyžadují ve výkonu svých rolí značnou míru autonomie a svobody. Už to nejsou 
pouzí amatéři s dobrými úmysly. Díky své vysoké kvalifikaci se z pomocníka placeného 
personálu změnili v experta a partnera (Drucker, 1989). Ochota participovat je u nich více 
závislá na jejich osobních zájmech a potřebách, méně na tradičních hodnotách (jako je např. 
služba druhým nebo smysl pro povinnost vůči komunitě). Při hledání vlastního způsobu 
seberealizace požadují individuálně orientovaní dobrovolníci velkou svobodu výběru v tom, 
co budou dělat, a preferují jasně definovaný soubor úkolů, které relativně rychle vedou 
k hmatatelným výsledkům. To, oč noví dobrovolníci často usilují, je sociální změna v jejich 
přímém okolí, proto se někdy chovají dost nevybíravě vůči autoritám a místním institucím. 
Díky svému sklonu k drzosti si vysloužili nálepku “nepříliš roztomilí dobrovolníci“ (Cravens, 
2005). Noví dobrovolníci už nechtějí „splácet dluh své komunitě” jako jejich předchůdci, 
spíše touží být součástí smysluplného a realizovatelného projektu, který skutečně něco změní. 
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Navíc mají sklon k instrumentálnímu vidění dobrovolnictví a používají ho primárně pro 
dosahování svých vlastních zájmů (např. u mladých lidí lze vysledovat stoupající tendenci 
využívat dobrovolnické aktivity k vylepšení profesionálního životopisu za účelem lepšího 
uplatnění na trhu práce) (Katz, Rosenberg, 2005).  
 
Mnohým se pragmatická odezva světa dobrovolnictví na probíhající modernizační procesy 
může zdát neadekvátní. Navzdory trendu šíření postmateriálních hodnot mohou změnu 
hodnotového jádra dobrovolnictví paradoxně interpretovat jako posun od tradičních 
prosociálních hodnot k materiálním hodnotám. Vliv individualizace na dobrovolnictví budí 
dojem, že „pravý dobrovolník“, motivovaný „správnými hodnotami“, vlastně vymírá a svádí 
nás k vytváření stereotypu tzv. „sobeckého dobrovolníka“ (Evans, Saxton 2005, s. 48), který 
střídá tradiční, patetický stereotyp sebeobětujícího se dobrovolníka. Hustinx a Lammertyn 
varují před zjednodušeným viděním probíhajících změn ve smyslu nahrazení heroického 
dobrovolníka minulosti cynickým dobrovolníkem současnosti. Připomínají, že rovnice starý = 
dobrý a nový = špatný dobrovolník neplatí (Hustinx, Lamertyn, 2004, s. 550). Odmítají 
redukovat individualismus na materialismus, konzumerismus a egoismus, které 
dobrovolnictví poškozují.  
 
Nicméně i dnes se můžeme setkat s názorem, že individualizace dobrovolnictví škodí. Tento 
postoj čerpá svoji popularitu z teze o úpadku hodnot komunity a občanských ctností a nárůstu 
sobeckosti současné společnosti v USA, s níž přišel Robert Putnam (2000). Většina autorů se 
však s myšlenkou o škodlivosti individualizace v dobrovolnictví neztotožňuje. Musick 
s Wilsonem se ve svém takřka encyklopedickém díle o dobrovolnících rozhodně postavili 
proti Putnamově „generační teorii“, která říká, že s nástupem nové (spíše materialisticky 
orientované, sobecké, do sebe zahleděné a nezodpovědné) generace v USA dochází k úpadku 
dobrovolnictví. Snaží se dokázat, že jde o omyl, protože dobrovolnické aktivity se přesunuly 
do nových neformálních prostředí moderních asociací, které se méně soustřeďují na 
udržování loajality svých členů a více na poskytování služeb, jež od dobrovolníků nevyžadují 
tolik času a tréninku (Musick, Wilson, 2008, s. 381). Podobně argumentují také Ingen a 
Dekker, kteří jsou skeptičtí vůči Putnamově tezi o úpadku komunitního života, a poukazují na 
současný trend růstu malých neformálních či svépomocných skupin (Ingen, Dekker, 2010, s. 
1—4). Proti tezi o úpadku dobrovolnictví mluví také vznik nových typů dobrovolníků, 
spojených především s rozvojem informačních a komunikačních technologií, které umožnily 
vznik virtuálních komunit a otevřely široké pole příležitostí pro působení tzv. virtuálních 
dobrovolníků. Významný je i další modernizační trend v podobě globalizace, jenž vytvořil 
vhodné podmínky pro šíření internacionálního dobrovolnictví (humanitární pomoc, pomoc 
vězněným a pronásledovaným lidem). Zaregistrovaný propad v míře dobrovolnictví je spíše 
otázkou metodologie, která pozornost výzkumníků upoutala právě jenom k dobrovolníkům 
působícím ve formálně registrovaných občanských organizacích (sdruženích, klubech, obecně 
prospěšných společnostech apod.). 
 
 

1.7 Kolektivní hodnoty dobrovolnictví 

Až doposud jsme mluvili hlavně o změně hodnot dobrovolnictví na individuální úrovni, které 
se manifestují v motivacích dobrovolníků pracovat pro nějakou OOS, jak uvádějí Dekker a 
Halman (Dekker, Halman, 2003, s. 6). Jelikož je dobrovolnictví v drtivé většině případů 
definováno pouze jako individuální aktivita, nepřekvapuje nás, že o jeho hodnotách na 
kolektivní úrovni se už v literatuře věnované dobrovolnictví příliš nemluví. V knize nazvané 
„Institucionalizovaná individualizace“ poukazují Beck a Beck-Gernsheim na to, že procesy 
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individualizace probíhající v současných postindustriálních společnostech nevedou 
k atomizaci a rozpadu sociální soudržnosti (Beck, Beck-Gernsheim, 2003). Individualizace se 
stala strukturální charakteristikou celé společnosti včetně jejích institucí a kultury. K tomu 
samému dochází i v oblasti dobrovolnictví. Individualizace se neprojevuje pouze v chování 
dobrovolníků, ale profiluje také kolektivní (kulturní a institucionální) dimenzi dobrovolnictví. 
Organizační infrastruktura, povaha, fungování a zaměření OOS poskytujících příležitosti 
k dobrovolnictví se musely vyrovnat se změnami v životních drahách a hodnotách 
(potenciálních) dobrovolníků. Musely se vyvinout nové organizační strategie pro získání a 
udržení dobrovolníků (viz např. výše zmiňované trendy marketingové produktizace 
dobrovolnických příležitostí, „projektifikace“ dobrovolnické práce, profesionalizace 
personálu OOS nebo vznik sítě dobrovolnických center). Institucionalizovaná individualizace 
odráží logiku změn v individuálních hodnotách a zároveň tyto změny sama formuje (posiluje 
a omezuje). OOS sice vytvářejí nové možnosti dobrovolně pracovat, snaží se aktualizovat 
„menu“ těchto příležitostí, ale jejich nabídka nemůže být nekonečná a všezahrnující. Reakce 
OOS na individualizaci dobrovolníků se řídí určitými pravidly (normami, tradicemi, 
převzatými vzory apod.) a možnostmi danými nejen materiálními podmínkami, ale i 
převládajícími hodnotami (ideály dobra nebo lepší společnosti), které jsou s dobrovolnickými 
aktivitami v dané zemi spojovány, jejich významem, prestiží atd. Tím vlastně kolektivní 
(institucionální, kulturní) dimenze dobrovolnictví na jedné straně dobrovolnické aktivity 
podporují a rozvíjí, na straně druhé je omezují, kontrolují a vtiskují jim kolektivní 
hodnotovou pečeť doby. Individuální situace jednotlivých dobrovolníků se tak nakonec stává 
institucionálně závislou.16 
 
Hodnoty dobrovolnictví na kolektivní úrovni, tedy jako sociální instituce, resp. oblasti či 
systému dobrovolnictví, mohou být také nahlíženy ze tří perspektiv zkoumání dobrovolnictví.  

• Nezisková perspektiva spojuje dobrovolnictví především s hodnotami, které mají 
výrazné ekonomické a veřejně-politické konotace, jako jsou např. práce (viz např. podíl 
dobrovolnické práce na hrubém domácím produktu), organizace, management, lidské zdroje, 
(re)kvalifikace, zaměstnanost (udržování části populace v pracovní kondici), poskytování 
veřejných služeb a řešení problémů cílových skupin jako např. mládeže, seniorů či sociálně 
marginalizovaných skupin.  

• Perspektiva občanské společnosti hledá v dobrovolnictví hodnoty demokracie (viz 
„Dobrovolnictví jako škola demokracie“), ideologie, participace, legitimity rozhodování 
veřejných institucí, sociální změny, spolupráce, generalizované důvěry17 ve společnosti, 
sociálního kapitálu, sociální soudržnosti. 

• A konečně třetí volnočasová perspektiva obrací naši pozornost na hodnoty, jako jsou 
sport, kultura, rekreace, přátelství, kamarádství, vztah k přírodě, socializace mládeže, 
bezpečnost (např. prevence kriminality). 

Dobrovolnictví jako společenská instituce (oblast života společnosti) se stává reflektovaným 
fenoménem doby jak na straně samotných dobrovolníků a OOS, tak na straně institucí veřejné 
správy i široké veřejnosti. V dnešních společnostech pozdně moderní doby se vedou diskuse o 
hodnotách (roli a významu) dobrovolnictví, o tom, jaké funkce má ve společnosti plnit a 
                                                           
16  Jak upozorňuje Beck, stejně tak k tomu dochází v celé společnosti.: „Osvobozená individua se stávají 
závislá na trhu práce, a proto také na vzdělání, spotřebě, regulacích a podpoře sociálního státu, plánování 
dopravy, zásobování spotřebním zbožím, na možnostech a způsobech zdravotní, psychologické a pedagogické 
péče.“ (Beck, 1992, s. 130—131) 
17  Tento termín zavedl Robert Putnam (1993, s. 137); používá se k vyjádření obecné důvěry mezi lidmi, 
tj. důvěry i mezi lidmi, kteří se vůbec neznají. Protikladem generalizované důvěry je tzv. partikularizovaná 
důvěra, jež může vzniknout jen mezi lidmi, kteří jsou ve vzájemném osobním kontaktu a dobře se znají. 
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k čemu má vlastně sloužit. Z hlediska změny vzorců dobrovolnictví na kolektivní úrovni je 
velmi podstatné, jaká očekávání či naděje jsou do něj vkládány a kým. Občanský (neziskový) 
sektor jako dominantní organizační rámec dobrovolnictví i samotné organizované 
dobrovolnictví se staly předmětem cíleného úsilí (stimulace, regulace) veřejných politik, 
lobování OOS i některých nátlakových skupin. Dobrovolnictví stále více proniká i do 
pozornosti nejširší veřejnosti. Jednotliví hráči na společenské scéně upřednostňují různé 
perspektivy podle toho, jak se jim to hodí – reprezentanti státu (politici a úředníci) se na 
dobrovolnictví dívají spíše z neziskové perspektivy, představitelé OOS z perspektivy 
občanské společnosti a veřejnost pravděpodobně většinou preferuje volnočasovou 
perspektivu, což je patrné spíše z velké popularity OOS působících v oblasti sportu, kultury a 
rekreace než z verbálně deklarovaných postojů občanů. Celkově lze ale říct, že spíše než 
nástup hodnot jedné z uvedených tří perspektiv se jako důsledek modernizačních procesů jeví 
celkové prohlubování významu dobrovolnictví ve společnosti zejména ve vztahu k veřejné 
správě a trhu. Zdá se, že jak společenští vědci, tak politici, představitelé OOS i obyvatelstvo 
začínají dobrovolnictví připisovat významnější roli plnohodnotné alternativy řešení sociálních 
problémů nabízených sférou veřejné správy nebo trhem (viz např. Rifkin 1995, Beck 2004). 
Už nejde jenom o náhradu „zlého státu či zlého trhu“, o doplněk „dobrého státu nebo dobrého 
trhu“, případně o kompenzaci nedostatků neschopného státu či nerozvinutého trhu. Úkolem 
dobrovolnictví dnes není pouze sanovat neblahé dopady byrokratického řízení institucí anebo 
nelítostné konkurence, tj. být milosrdným samaritánem zachraňujícím zkrachovalé existence. 
Jsou do něj vkládány naděje spojené s emancipací altruistického pohledu na svět i s pozitivní 
perspektivou vývoje celé společnosti.  

Dobrovolnictví je vnímáno jako svébytný sektor společnosti, který sice má své hranice a 
limitované možnosti (kapacity), ale nemůže být ničím nahrazen. Pro mnohé problémy 
postindustriální společnosti spojené především se změnami na trhu práce, sociálním 
vyloučením, s hledáním přijatelné kolektivní identity a prostoru pro smysluplnou 
seberealizaci není řešením ani ten „sebeefektivnější a sebesociálnější stát“ (Pithart, 2006, s. 
16). Stát, jak říkala Olga Havlová, „nemůže nikoho vzít za ruku ani se mu podívat upřímně do 
očí".18 Nový, reflexivní vzorec dobrovolnictví se na rozdíl od svého tradičního předchůdce 
snaží adaptovat na očekávání typu „záchrany“ sociálního státu, udržení pracovní kondice 
obyvatelstva, zajištění sociální soudržnosti ve společnosti, poskytovat alternativu vůči 
konzumní společnosti, být nositelem procesu budování nové demokracie a „lepší“ 
společnosti, přispívat k prevenci kriminality a nakonec ve stále větší míře vytvářet prostor pro 
smysluplné, prosociální trávení volného času. Dobrovolnictví vnáší do dnešní společnosti 
sociální rozměr, na němž je fungování postindustriálních ekonomik a jejich vyspělých 
technologií životně závislé. Bez stabilního sociálního prostředí jsou i ty největší vymoženosti 
techniky k ničemu. 

    

1.8 Klíčové dimenze vzorců dobrovolnictví 

Jak již bylo avizováno v úvodu, cílem této publikace je vytvořit strukturovaný a zároveň 
dostatečně plastický obraz českého dobrovolnictví, který by umožnil jeho alespoň rámcové 
srovnání se situací v západních zemích. Abychom se vyhnuli zmiňované rozbředlé, 
„kaleidoskopické deskripci“, chceme se o to pokusit s pomocí koncepce vzorců 
dobrovolnictví a jejich aktuální transformace probíhající na pozadí teorie modernizace. 
Koncept vzorce dobrovolnictví považujeme za vhodný analytický nástroj, který nám umožní 

                                                           
18  Citováno podle: Šiklová, 2001, s. 3. 
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mentálně zvládnout obrovskou komplexnost dobrovolnictví a postihnout směřování jeho 
vývoje. Přikláníme se k Hustinx a Lammertynově tezi o probíhající dramatické změně povahy 
dobrovolnictví v západním světě, kterou vyjadřuje přechod od kolektivního vzorce 
k reflexivnímu (individuálnímu). Tento krok je z naší strany činěn s vědomím, že k šíření 
vzorců dobrovolnictví může docházet formou napodobování a difuze z jedné země do druhé, 
z modernizačních center do modernizačních semi-periferií a periferií, ze západu na východ. 
Dochází k evropeizaci, resp. westernizaci dobrovolnictví středoevropských 
postkomunistických zemí včetně ČR. Nicméně si uvědomujeme, že podmínky 
dobrovolnických aktivit v ČR profilované dlouhodobou tradicí dobrovolnictví a deformované 
obdobím socialismu mohou z této přímočaré logiky značně vybočovat. Proto pro nás budou 
kolektivní a reflexivní vzorce dobrovolnictví představovat hlavně referenční body, resp. 
ideální typy, k jejichž naplnění v realitě v plné míře nikdy nedochází. Navíc koncepci změny 
dobrovolnických vzorců, resp. stylů od Hustinx a Lammertyna nepřebíráme zcela beze změn, 
ale snažíme se ji doplnit o pohledy jiných autorů a hlavně ji chceme propojit s 
makrostrukturálním přístupem ke zkoumání dobrovolnictví. Z tohoto pohledu se nám 
dimenziální struktura Hustinx a Lamertynem definovaných vzorců dobrovolnictví jeví jako 
nepřiměřeně asymetricky vychýlená ve prospěch individuálních dimenzí na úkor dimenzí 
kolektivních. Podle našeho názoru musí vzorec dobrovolnictví zahrnovat vyvážený poměr 
dimenzí reprezentujících jak individuální aktivity, tak i jejich organizační, kulturní a 
institucionální prostředí v oblasti dobrovolnictví. 

Na základě výše provedené analýzy literatury o dobrovolnictví jsme přistoupili k redukci 
dimenzí vyjadřujících individuální úroveň a k rozšíření počtu dimenzí postihujících kolektivní 
rovinu dobrovolnictví. Výsledkem je následující analytický rámec zkoumání dobrovolnictví 
obsahující strukturu šesti klíčových dimenzí dvou základních vzorců dobrovolnictví: 
 
Individuální úroveň – dobrovolnická aktivita 
1. Styl dobrovolnické participace  

Do této dimenze jsou zahrnuty základní „parametry“ dobrovolnické aktivity 
jednotlivců, jako jsou rozsah (kolik hodin), intenzita (jak často) a stabilita (jak dlouho 
pro jednu organizaci) dobrovolnické práce, její struktura (formální, neformální) a 
charakter (servis, advokacie, zábava apod.), (vícenásobné) členství dobrovolníka 
v OOS, pro kterou je práce vykonávána, povaha plněných úkolů aj. Na základě 
kombinace jednotlivých parametrů a sociálně-demografických znaků dobrovolníků 
pak lze sestavit jejich charakteristický profil, analyzovat styl jejich práce a dát ho do 
souvislosti s jejich životní nebo pracovní dráhou.  
 
2. Motivace dobrovolníků 
Stát se dobrovolníkem znamená překonat řadu bariér a samotná dobrovolnická práce 
vyžaduje vydávat určité penzum energie a času potřebného pro řešení pracovních 
úkonů. Ne každý je schopen a ochoten tyto bariéry překonat a věnovat dobrovolnické 
práci čas a energii. Tato dimenze vyjadřuje charakter a typickou strukturu hodnot, 
které stojí v pozadí rozhodnutí (potenciálních) dobrovolníků pracovat pro OOS, svého 
souseda nebo přátele apod. bez nároku na odměnu. Zaměření analýzy na tuto dimenzi 
dovoluje srovnávat motivace různých typů dobrovolníků (formální/neformální, 
mladí/staří, firemní, virtuální apod.) a hodnotit roli odlišných motivačních faktorů 
(individuálních/sociálních, altruistických/egoistických, hard/soft apod.). 

  
3. Sociální kapitál dobrovolníků 
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Každý dobrovolník je svým způsobem zakořeněný v prostředí, v němž působí. 
Dimenze sociálního kapitálu zachycuje sílu a charakter sociálních vazeb dobrovolníka 
v jeho komunitě, přátelském kruhu a v OOS, pro niž pracuje. Umožňuje zkoumat 
charakter sociálního mikrokosmu dobrovolníků a vliv různých sociálních sítí, resp. 
různé míry sociálního kapitálu dobrovolníků na rozsah a intenzitu jejich 
dobrovolnických aktivit a srovnávat sociální kapitál různých typů dobrovolníků s těmi, 
kteří dobrovolnické aktivity nevykonávají. 

 
Kolektivní úroveň – oblast dobrovolnictví 

4. Organizace dobrovolnictví 
Organizační dimenzi dobrovolnictví tvoří organizační infrastruktura (OOS využívající 
práce dobrovolníků, dobrovolnická centra, legislativu regulující dobrovolnické 
aktivity atd.) manažerské a organizační praktiky, míra profesionalizace organizace, 
míra demokracie uvnitř OOS a typ organizací (staré/nové, velké/malé, grass roots, 
oblast působení, úroveň působnosti aj.). Jejím zkoumáním lze zjistit, jak se projevuje 
variabilita organizačního kontextu dobrovolnických aktivit na jejich šíři a intenzitě a 
na jaké úrovni se nachází organizační struktura dobrovolnictví dané země ve srovnání 
s jinými zeměmi.  

 
5. Kulturní rámec dobrovolnictví   
Obsahuje převládající hodnoty a ideologie (liberalismus, kolektivismus, solidarita, 
individualismus, paternalismus aj.), světonázor, sdílené ideály dobra nebo lepší 
společnosti, tradice ovlivňující přístup společnosti k dobrovolnictví, tradiční normy 
občanské zodpovědnosti, postoje obyvatelstva k zodpovědnosti vlády za řešení 
sociálních problémů, perspektivy vnímání dobrovolnictví veřejností.  
 
6. Společenská hodnota a podpora dobrovolnictví  
Odkazuje na význam připisovaný dobrovolnictví ve společnosti (kompenzace, resp. 
alternativa státu či trhu), institucionalizovanou materiální ale i symbolickou podporu 
dobrovolnictví ze strany vlády a ostatních institucí veřejné správy, na míru 
rozeznávání oblasti dobrovolnictví jako předmětu veřejné politiky, na charakter 
(konzistentní či nekonzistentní, systematický či chaotický) uplatňované veřejné 
politiky vůči sektoru dobrovolnictví, charakter veřejného diskurzu o dobrovolnictví 
(konspirační teorie, ideologizace, patetismus, demýtizace), image a prestiž 
dobrovolnictví, slavnostní ceremonie a rituály oceňování „dobrovolnických 
šampionů“. Zkoumání této dimenze dobrovolnictví umožňuje vhled do procesů 
legitimizace a delegitimizace dobrovolnictví ve společnosti. 

 
Každá z výše uvedených dimenzí v sobě obsahuje celou škálu hodnot, které se více či méně 
blíží jednomu či druhému z polárních (ideálních) vzorců dobrovolnictví. Ideální konfiguraci 
dimenzí podle kolektivního a reflexivního vzorce dobrovolnictví demonstruje Tabulka 1.3. 
Analýze jednotlivých dimenzí a jejich specifické konfiguraci v podobě (empirických) vzorců 
v realitě českého dobrovolnictví je věnována podstatná část této publikace, čemuž odpovídá i 
struktura jejího obsahu. Rozdělení dimenzí dobrovolnictví na individuální a kolektivní 
napovídá, že naše analýza bude zahrnovat mikro i makrostrukturální přístupy. 
 
Tabulka 1.3 Ideální konfigurace dimenzí kolektivního a reflexivního vzorce dobrovolnictví 

 Kolektivní vzorec 

dobrovolnictví 

Reflexivní vzorec 

dobrovolnictví 
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1. Styl dobrovolnické 
    participace  

Dlouhodobý, stabilní, spojený 
s členstvím v OOS 

Krátkodobý, nestabilní, odpojený od 
členství v OOS 

2. Motivace dobrovolníků Normativní a altruistická Egoistická až požitkářská 

3. Sociální kapitál  
    dobrovolníků 

Převaha silných vazeb na komunitu, 
vysoká úroveň emocionálně 
podbarvených vazeb na členy organizace 

Převaha slabých vazeb na komunitu, 
instrumentální vazby na členy 
organizace 

4. Organizace 
    dobrovolnictví 

„Domácky“ řízené, hierarchicky 
uspořádané organizace 

Vysoká míra profesionalizace 
dobrovolnických aktivit v organizaci 

5. Kulturní rámec 
    dobrovolnictví 

Kolektivismus Individualismus 

6. Společenská hodnota a 
    podpora dobrovolnictví  

Reziduální přístup – kompenzační a 
komplementární pohled na 
dobrovolnictví 

Emancipační přístup – 
dobrovolnictví jako preferovaná 
hodnota 

Zdroj: autoři. 
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2. Příběhy českého dobrovolnictví:  
Základní hypotézy o vývoji vzorců dobrovolnictví v ČR 
 
 
Výchozím bodem našich úvah o vývoji dobrovolnictví v ČR je období před druhou světovou 
válkou, kdy Československá republika vykazovala vzorec dobrovolnictví srovnatelný s 
tradičním vzorcem dobrovolnictví, který v té době jednoznačně dominoval ve většině zemí 
západní Evropy a v USA. I když bychom samozřejmě mohli najít česká specifika dané 
historickým vývojem občanského sektoru v ČSR (Müller, 2003), nenacházíme žádný důvod, 
který by československému dobrovolnictví v dané době vtiskoval ráz výrazněji vybočující ze 
standardu okolních zemí. Vycházíme tedy z předpokladu, že před druhou světovou válkou se 
styl, motivace ani komunitní zakotvenost českých dobrovolníků nějak dramaticky 
neodlišovaly od prototypů popsaných v tradičním, kolektivním vzorci dobrovolnictví a že ani 
v případě organizačního či kulturního rámce a institucionální podpory tomu v zásadě nebylo 
jinak. Jak známo, společenské poměry se po druhé světové válce v bývalém Československu 
dramaticky změnily. Nástup komunistické strany k moci, bezmála půl století přetrvávající 
socialistický (totalitní) režim a jeho pád před dvaceti lety podle všeho zanechaly na tváři 
českého dobrovolnictví hluboké stopy. Základní otázka proto zní, co se s tradičním vzorcem 
dobrovolnictví stalo v období socialismu a jaký vzorec dobrovolnictví se vytvořil po kolapsu 
socialistického režimu. 
 
 
2.1 Nástup socialismu 
 
Názory většiny společenských vědců na poválečný vývoj dobrovolnictví v zemích 
východního bloku jsou vzácně shodné. Jejich texty vyprávějí příběh „dvojího zlomu“. Tradice 
dobrovolnictví byla náhle přerušena (došlo ke zničení jeho standardního vzorce), nastoupila 
éra socialistického temna, v němž blikala jen malá jiskřička naděje v podobě disidentských 
aktivit, a poté došlo k dalšímu nečekanému obratu a ke šťastnému návratu západních 
standardů dobrovolnictví. Tento návrat sice není snadný a dodnes nemůžeme mluvit o 
ukončeném procesu, není však většinou zpochybňován. Abychom pochopili, čím éra totality 
poznamenala vzorec dobrovolnictví, považujeme za správné vyjít při jeho analýze právě z 
charakteristik tohoto režimu. Proto budeme sledovat vývoj českého (československého) 
dobrovolnictví ve „zpětném zrcátku“ dějin totalitního režimu od jeho institucionálního a 
kulturního zakotvení přes organizační rámec dobrovolnických aktivit až k sociálnímu kapitálu 
dobrovolníků, k jejich motivaci a stylům dobrovolnických aktivit. 
 
Společenská hodnota a podpora dobrovolnictví 
Vztah komunistické strany k dobrovolnictví byl ambivalentní. Na jedné straně měla ze 
spontánních dobrovolnických aktivit strach, protože by mohly ohrozit její dominantní 
postavení ve společnosti, ale na druhé straně je potřebovala, aby mohla řešit prekérní situace 
nedostatkového, socialistického hospodářství a dokazovat legitimitu své vedoucí pozice ve 
společnosti. Když se v únoru 1948 chopila komunistická strana moci, začala oblast 
dobrovolného sdružování přizpůsobovat svým potřebám. Především přistoupila k poměrně 
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rychlé paralyzaci dobrovolnického aktivismu, který svojí ideovou a politickou orientací 
komunistické ideologii nevyhovoval, nebo jí přímo protiřečil. Sdružení, která tomuto 
aktivismu poskytovala prostor, byla jednoduše zrušena; jako příklad jmenujme organizace 
Orel, YMCA, YWCA, Junák (a později i Sokol19), které vyznávaly ideály a hodnoty 
demokracie, svobody, individuální zodpovědnosti a národní hrdosti. Některé organizace 
komunistická strana účelově nahradila vlastními; založila např. Československý svaz tělesné 
výchovy (ČSTV), Československý svaz mládeže (ČSM) nebo Pionýr. Organizace, které se 
zabývaly poskytováním veřejně prospěšných služeb a charitativní činností, převážně 
zestátnila jako tzv. rozpočtové a příspěvkové organizace je plně profesionalizovala, podřídila 
přímé státní kontrole a dobrovolnické aktivity z nich vytlačila. Církevní charitativní 
organizace a spolky (např. diakonická zařízení) byly postupně omezovány a rušeny a jejich 
majetek přešel do majetku státu (Vaněk, 2001, s. 49). Základní strategií, jejímž 
prostřednictvím docházelo k podřízení oblasti dobrovolnických aktivit, byla centralizace, 
kterou komunistická strana uplatnila i ve sféře volnočasových, zájmových aktivit. Všechny 
organizace dobrovolného sdružování v určité oblasti byly sloučeny do jedné celostátní střešní 
organizace (svazu); tak vzniklo relativně málo centrálně řízených, masových organizací. 
Kromě již zmiňovaných ČSTV, ČSM a Pionýra to byly především Revoluční odborové hnutí 
(ROH), Svaz Československo-Sovětského přátelství, Československý svaz žen, 
Československý svaz novinářů, Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM), 
Československý červený kříž, Svaz rolníků, Svaz invalidů a další.20 Tyto velké, hierarchicky 
uspořádané, masové společenské organizace byly sdruženy do jedné celostátní střešní 
organizace, tzv. Národní fronty, jejíž ústřední výbor ovládali členové komunistické strany. 
Tímto způsobem dostala komunistická strana pod svoji kontrolu celou oblast organizovaného 
dobrovolnictví a mohla ji využívat ve svůj prospěch. V dobové rétorice to znamenalo zapojit 
prostřednictvím masových organizací „veřejnost do výstavby socialistické společnosti“ 
(Vaněk, 2001, s. 48).  
 
Komunisté organizované dobrovolnictví skutečně nezrušili, jak by se při zpětném pohledu 
mohlo zdát. Naopak na něm postavili existenci socialistické společnosti. Dobrovolnictví bylo 
definováno jako činnost v zásadě politická, spadající pod přímé vedení komunistické strany: 
 

„K rozvíjení společné činnosti, k všestranné a aktivní účasti na životě společnosti a státu a 
k uskutečňování svých práv sdružují se pracující v dobrovolné společenské organizace, jimiž 
jsou zejména Revoluční odborové hnutí, organizace sdružení, organizace mládeže, organizace 
kulturní, tělovýchovné a jiné; na společenské organizace postupně přecházejí některé úkoly 
státních orgánů.“ (Článek 5, Ústava 1960)  

"Národní fronta Čechů a Slováků, v níž jsou sdruženy společenské organizace, je politickým 
výrazem svazku pracujících měst a venkova, vedeného Komunistickou stranou Československa.“ 
(Článek 6, Ústava 1960) 

 
Socialistický stát pod vedením komunistické strany se dobrovolnictví, které měl takříkajíc „ve 
vlastní režii“, snažil všemožně podporovat. Činil to právě prostřednictvím organizací Národní 
fronty, jež měly za úkol permanentně „mobilizovat pracující masy“ ve prospěch režimu.  
 

                                                           
19  Československá obec sokolská se postupně transformovala v Tělovýchovnou sportovní organizaci 
Sokol (1952), pak v Dobrovolnou sportovní organizaci SOKOL (1953) až se nakonec rozplynula 
v Československém svazu tělesné výchovy (1957) (Dolanský, 1973, s. 95—96). 
20  Celkově jich bylo 18 včetně komunistické strany. 
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Dobrovolnictví bylo neodmyslitelnou součástí budovatelského nadšení na „velkých stavbách 
socialismu“ (železničních tratí, přehrad, fabrik). Tyto stavby by byly nerealizovatelné bez 
entuziasmu a sebeobětování jejich stavitelů (Šimečka, 1967, s. 150). Dobrovolnické aktivity 
iniciované a podporované organizacemi Národní fronty pomáhaly plnit pětileté plány 
hospodářského rozvoje a významně přispívaly k řešení častých poruch plánované ekonomiky 
(nahrazovaly chybějící techniku a pracovní síly v zemědělství, v dolech, hutích, na stavbách i 
v továrnách). Účast občanů na „brigádách“ (dobrovolnických akcích) ve volném čase byla za 
socialismu masovým fenoménem. Jako příklad stačí uvést tzv. Akce „Z“, které hojně 
využívala každá obec a město. Jak uvádí Nosková, Akce „Z“ byla „dobrovolnou“ výpomocí 
na základě vládního nařízení 14/1959 všude tam, kde státní správa nezvládala plnit úkoly. 
Písmeno Z v názvu mělo znamenat „zvelebování“ (Nosková, 2009, s. 223—224). Myšlenka 
byla jednoduchá: stát, obec či město zajistily potřebnou techniku a materiál na stavbu 
vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, chodníků, prodejny, sportovní haly, kulturního 
domu, na rekonstrukci hřbitova apod. a občané stavbu či rekonstrukci provedli v rámci 
brigády zdarma a ve svém volném čase.21 Slovo „brigádník“ se stalo synonymem pro 
„dobrovolníka“. Brigády22 dobrovolníků pomáhaly všude tam, kde to komunistická strana 
právě potřebovala. Velmi často i na samotných pracovištích. Úderníci a stachanovci 
(průkopníci socialistické práce trhající jeden pracovní rekord za druhým), vynálezci a 
zlepšovatelé (členové komplexních racionalizačních brigád), nositelé socialistických závazků 
(členové Brigád socialistické práce - BSP) a účastníci dalších forem socialistického 
soutěžení,23 ti všichni podle hesla “Socialisticky pracovat, socialisticky žít!“ (Malá 
československá 1984, in Nosková, 2009) pomáhali „budovat a bránit socialistickou vlast“ 
před imperialistickými nepřáteli. 
 
Budovatelské nadšení obyvatelstva netrvalo věčně a socialismus se permanentně dostával do 
stále větších systémových potíží. Stále více bylo zřejmé, že smyslem dobrovolnictví není 
rozvoj socialismu či nového socialistického člověka, ale kompenzace nedostatků 
nefungujícího systému. Dokumentuje to reflexe vedení ROH, které mělo „patronát“ nad 
socialistickým soutěžením. Na svém XI. sjezdu muselo vedení odborářů připustit, že 
„Pracující musí prostřednictvím hnutí BSP a dalších forem socialistické pracovní iniciativy 
často nahrazovat nedostatky v plánování, řízení a organizaci …“ (Sborník 1987) To mělo 
negativní dopad na motivaci dobrovolníků. Komunistická strana proto musela „za pochodu“ 
měnit strategii podpory dobrovolnictví. Proměny veřejné politiky socialistického státu vůči 
dobrovolnictví trefně vyjadřuje jeden dobový vtip. Vypráví o tom, jak tři komunističtí vůdci, 
Lenin, Stalin a Brežněv, cestují vlakem po transsibiřské magistrále. Vlak se náhle zastaví a 
oni zjiští, že někdo z místních obyvatel ukradl koleje, a proto nemohou pokračovat v cestě. 
Jako první se slova ujal Lenin a navrhl, aby se všichni tři vydali agitovat do blízké vesnice a 
tím v jejích obyvatelích vzbudili tak velké nadšení, že nakonec sami dobrovolně najdou 
zloděje i kolejnice a trať rychle opraví. S tímto plánem však nesouhlasil Stalin a sám přišel 
s nápadem, aby vesničany postavili do řady a každého desátého zastřelili. Tím by jim podle 

                                                           
21  Stát tak ušetřil a občané mohli užívat postavený objekt či jinou zvelebenou část obce. Pro názornost lze 
uvést příklad jedenáctitisícového města Kyjov na jižní Moravě, z jehož kroniky se dozvídáme, že jenom v roce 
1971 se zde realizovalo 22 staveb v rámci Akce „Z“, občané na nich odpracovali 60 370 brigádnických hodin a 
ušetřili státu 1 620 600 korun. Viz 
http://www.mestokyjov.cz/++var++/mestokyjov/kronika/svazek06/71_17.html 
22  Slovo brigáda mělo dva významy. První v podstatě podobně jako dnes označoval nestandardní 
pracovní činnost nebo jednorázovou pracovní akci (většinou neplacenou, ale později i placenou). Ve druhém 
případě se slovem brigáda označoval pracovní kolektiv, který soutěžil s jinými podobnými kolektivy o dosažení 
co nejlepších pracovních výsledků a získání čestného titulu, např. „Brigáda socialistické práce“. 
23  Například „Překonej sám sebe“, „Ručím za kvalitu své práce“, „Osobní závazky“ nebo „Sdružené 
socialistické závazky“ apod. 
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něho nahnali takový strach, že by kolejnice okamžitě vrátili a trať opravili. Nakonec vstal 
Brežněv a s blazeovaným úsměvem Leninovi a Stalinovi vysvětlil, že je zbytečné vystavovat se 
trapnému neúspěchu při agitaci a že ani není nutné poskvrnit si ruce krví nevinných. „Stačí, 
když si všichni tři pěkně sedneme na svá místa, zatáhneme záclonky na oknech, trochu se 
budeme natřásat a můžeme si myslet, že jedeme v klidu dál.“ Když bylo skutečně jasné, že 
plamenné výzvy agitátorů nikoho příliš nenadchnou, našel si režim na potenciální 
dobrovolníky jiné „páky“. Komunistická strana plně ovládala systém společenské 
gratifikace,24 mohla tedy jednotlivé občany k dobrovolnictví donutit (vydíráním, hrozbou 
odebrání privilegií apod.). Kdo chtěl studovat, musel se povinně zúčastňovat brigád, kdo chtěl 
postupovat v práci do vyšších funkcí, musel se „společensky angažovat“, tj. dávat si a plnit 
socialistické závazky a zdarma pracovat v ideologicky „podchycených“ společenských 
organizacích (ROH, SČSSP, Pionýr, Svaz socialistické mládeže,25 Svaz žen apod.). Povinnou 
neplacenou práci od svých členů vyžadovala i KSČ; těch bylo na sklonku režimu až jeden 
milion. Všichni museli alespoň občas povinně pracovat ve prospěch socialismu bez nároku na 
mzdu. Říkat nahlas, že nejde o dobrovolnou práci, ale o násilí, nebylo samozřejmě vhodné. 
Kdo to nepochopil, měl co do činění s represivními složkami státní moci, anebo mohl 
zapomenout na svou kariéru. 
 
Postupem času však schopnost režimu vymáhat dobrovolnickou práci slábla. Vize 
komunistické společnosti ztratila svoji přitažlivost a už jí nevěřili ani samotní komunisté. 
Formální, byrokratické procedury nahradily spontánní zápal členů komunistické strany plnit 
příkazy z centra. Účast na aktivitách dobrovolných organizací byla povinná a kontrolovala se, 
spontánních aktivit dramaticky ubylo. Jejich účastníci potřebovali pouze do správné kolonky 
prezenční listiny uvést svůj podpis. Dobrovolnická práce se stala položkou na seznamu 
předepsaných aktivit, kterou bylo potřeba něčím zaplnit ke spokojenosti „těch nahoře“. 
Některé brigády dokonce ani neměly žádný ekonomický význam a jejich jediný smysl 
spočíval v demonstraci vyžadované loajality vůči režimu. Funkcionáři si jednoduše 
potřebovali připsat „čárku“ do svých výkazů a politických hodnocení. Když nedokázali 
občany k dobrovolnické práci přinutit, tak dobrovolnické aktivity alespoň částečně předstírali 
ve výkazech a byli rádi, že se jim „lidi nebouří“.  
 
Noviny a televize uváděly rekordní počty dobrovolně odpracovaných hodin pracovníků té či 
oné továrny, brigádníků na stavbách nebo členů brigád socialistické práce v úřadech, ale ve 
skutečnosti tomu nikdo nevěřil. A to nejen kvůli tutlaným podvodům s počtem 
odpracovaných brigádnických hodin, ale i pro neautentičnost deklarované motivace 
dobrovolníků, kterou měla být láska k socialistickému společenskému zřízení. Režim se začal 
více spokojovat s formální demonstrací loajality a reálný obsah dobrovolnické práce ho 
přestal zajímat.26 Účast u voleb nebo na brigádách a další aktivity ve veřejném prostoru se 
staly sadou ritualizovaných úkonů manifestujících loajalitu. Projevy loajality vůči režimu 
představovaly způsob, jak se „vyhnout nepříjemnostem a nestavět překážky do cesty za 
vlastními nepolitickými cíli“ (Marada, 2003, s. 24—27). Podle Marady bylo přitom jedno, zda 
individuální aktéři považovali tyto projevy za autentické nebo pouze předstírané. „Charakter 

                                                           
24  Komunistická strana rozhodovala nejen o kariérním postupu v práci, ale např. také o možnostech 
vycestovat do zahraničí, získat byt nebo poukaz na odborářskou rekreaci, dostat se na střední nebo vysokou 
školu a dokonce i o přijetí dětí do školky či jeslí. 
25  Do něho se transformoval ČSM. Jako „dobrovolná organizace mládeže“ získával svaz „příslušníky 
mladé generace pro politiku KSČ“ (Malá československá 1984, in Nosková, 2009). 
26  Bývalo běžnou praxí, že do socialistických závazků si pracovníci dávali takové úkoly, které by stejně 
museli splnit, protože vyplývaly z jejich formálně stanovených pracovních povinností. 
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těchto rituálních manifestací činil tuto otázku sociálně nevýznamnou – nikdo se na to neptal“ 
(2003, s. 27). 
 
Na základě výše uvedeného můžeme rozeznat tři styly reálné politiky socialistického státu 
vůči dobrovolnictví. Každý převládal v jiné době, proto o nich můžeme s jistou mírou 
zjednodušení hovořit jako o vývojových stadiích:  
Agitační stadium – komunistickou stranou ovládaný stát a jí kontrolované vedení masových 
dobrovolných organizací se agitací a propagandou snažily vzbudit v lidech nadšení pro 
dobrovolnickou práci ve prospěch socialismu. To se jim po relativně dlouhou dobu dařilo, 
zejména u mládeže. 
Represivní stadium – socialistický stát a jeho instituce nutily občany k dobrovolnické práci 
pomocí vydírání a zastrašování. Dobrovolnická aktivita se stala fakticky povinnou pro 
všechny a ztratila svůj autentický smysl. 
Ritualistické stadium – smysl dobrovolnické aktivity se zcela vyprázdnil. Vedení 
komunistické strany postupně ztrácelo kontrolu nad výkonem dobrovolnických aktivit 
v organizacích Národní fronty. Jak funkcionáři, kteří měli na starost agitaci k dobrovolnictví, 
tak občané (potenciální dobrovolníci) prorežimní dobrovolnické aktivity z velké části jen 
simulovali a vyhýbali se jim. Z dobrovolnické práce často zůstal jen bezobsažný rituál, o 
němž všichni (vůdci, jejich agitátoři i občané) věděli, že je falešný, ale museli ho znovu a 
znovu opakovat, protože to od nich vyžadoval systém (režim), který společně stvořili.  
 
Z hlediska vývoje postojů státu k dobrovolnictví je potřeba upřesnit, že jednotlivá stadia 
v různém poměru také delší čas koexistovala vedle sebe. Nicméně celkově se váhy postupně 
nakláněly od agitačního přes represivní k ritualistickému přístupu. 
 
Kulturní rámec dobrovolnictví   
Komunismus byl propagandou občanům prezentován jako ideální, plně altruistická 
společnost, kde vše bude zadarmo a všichni budou „uvědoměle“, tj. dobrovolně pracovat ve 
prospěch celé společnosti. Ideologové komunistické strany permanentně oznamovali masový 
příchod nového, „všestranně rozvinutého socialistického člověka“, který s radostí a bez 
nároku na mzdu buduje „rozvinutou socialistickou společnost“ pod vedením komunistické 
strany. Workoholismus ve formě nezištné práce pro kolektiv propagovali jako ideál. 
Komunistická propaganda vyzdvihovala hodnoty kolektivismu a zatracovala individualismus. 
„Pracovní kolektiv“ se v očích komunistické propagandy stal primární lidskou komunitou 
(důležitější než rodina), jejíž příběhy jako mantru do nekonečna opakovala všechna 
masmédia. Jak ukazuje Kabele, socialistický režim v podstatných ohledech nahradil pojem 
„občan“ označením “pracující“ (Kabele, 2003a, s. 20, 29 aj.) a svobodu jako jednu z 
ústředních demokratických hodnot vyměnil za práci ve prospěch všech (2003a, s. 21). 
 
Byl stvořen vzor tzv. „socialistického způsobu života“, kterému měly vévodit vztahy 
„soudružské spolupráce“ (Filipcová, Filipec, 1976, s. 254) a „pozitivní postoj k potřebám a 
zájmům společnosti“ (Hronský, Suchý et al., 1979, s. 76). V pozadí dobrovolnických aktivit 
„socialistického člověka“ měly stát hodnoty dělnické třídy: soudružství, solidarita pracujících, 
třídní uvědomění, obětavost ve prospěch socialismu, revoluční disciplína a 
internacionalismus. Ideologové komunistické strany tak v podstatě zformulovali základy 
ideálního, tj. oficiálně schváleného vzorce socialistického dobrovolnictví. Ten byl šířen 
masmédii a společně s komunistickou ideologií vytvářel konvenci brigádnické dobrovolnické 
práce pod kontrolou komunistické strany. Dobrovolnická práce ve prospěch socialistické 
společnosti byla prezentována jako morální imperativ, kterým by se měl řídit každý občan. 
Dobrovolnictví se mělo stát zvnitřněnou morální povinností každého, kdo to se socialismem 
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myslel dobře, a výkon dobrovolnické práce svědčil o jeho loajalitě k socialistickým ideálům a 
ke komunistické straně. Dokazování loajality k režimu formou dobrovolnické práce v jeho 
prospěch se stalo naprosto běžným jevem, podporovaným samotným vedením komunistické 
strany. V kádrových posudcích byla kolonka: „Kladný poměr k lidově demokratickému 
zřízení“ (lidově přezdívaný „KLAPOKLIDEZ“), do níž se uvádělo členství v dobrovolných 
organizacích a výčet dobrovolnických aktivit dotyčného pracovníka. Dobrovolnická (hlavně 
manuální) práce v sobě podle komunistické ideologie nesla hodnoty kolektivismu a 
socialismu. Povznášela člověka na „vyšší úroveň morálky“, a proto také mohla zušlechťovat 
charakter např. „ideově labilních vrstev inteligence“, přispívat k „převýchově“ potomků 
bývalé feudální třídy (šlechty) a těm, kteří neměli správný „třídní původ“, pomáhat 
vylepšovat jejich „kádrové posudky“. 
 
Svoji vedoucí roli v oblasti dobrovolnictví prosazovala komunistická strana personálně i 
ideologicky. Každému svazu dobrovolných organizací byl přidělen politický úkol, za jehož 
plnění zodpovídali členové komunistické strany, kteří byli dosazeni do jeho vedení. Tak např. 
hlavním úkolem svazu včelařů bylo „zabezpečovat ideověvýchovnou a odbornou přípravu 
svých členů“  a svaz myslivců měl za cíl „ovliv ňovat socialistické myšlení a konání svých 
členů“  (Dudeková, 1998). Za socialismu bylo masové dobrovolnictví důkazem legitimity 
režimu; brigády byly symbolem toho, že komunističtí vůdci vedou společnost správným 
směrem. Schopnost vůdců mobilizovat masy dobrovolníků zároveň demonstrovala moc 
komunistické strany. Už tím bylo dobrovolnictví vlastně ideologizováno. Dobrovolnická 
práce, resp. účast na brigádách implikovala uznání režimu.  
 
Na jedné straně režim na dobrovolnické aktivitě a angažovanosti závisel, na druhé straně si 
socialistický stát jako omnipotentní řešitel sociálních problémů nemohl přiznat, že je závislý 
na individuální, natož soukromé dobrovolnické aktivitě a dobročinnosti. Komunistická 
propaganda ji bagatelizovala jako archaický způsob vypořádávání se s obtížemi budování 
moderní společnosti. Soukromě organizovanou charitu v „kapitalistických zemích“ 
zesměšňovala jako berličku skomírajícího vykořisťovatelského systému a dávala jí nálepku 
pokrytectví. Studenti společenských věd se o ní např. mohli dočíst, že: „Je to v podstatě starý 
známý filantropismus, který navrhuje zmírnit třídní protiklady přenecháváním nedojedených 
zbytků ze stolu bohatých a odprodejem veteše z panských šatníků, které pro chudší vrstvy mají 
být stále ještě dobré“ (Hronský, Suchý et al., 1979, s. 258). 
 
 
Organizace dobrovolnictví 
Organizační infrastruktura dobrovolnictví byla za socialismu skutečně obrovská. Čítala nejen 
hustou síť základních dobrovolných organizací ve městech a obcích, ale také bezpočet 
pracovních kolektivů, které se rozhodly dobrovolně odvádět větší objem práce a ve vyšší 
kvalitě, než za jakou byli placeni. Významným rysem dobrovolnictví dané doby bylo, že mělo 
velkou část svého organizačního zázemí přímo v konkrétních podnicích, úřadech i na 
jednotlivých pracovištích. S dnešním firemním dobrovolnictvím měla tato organizační 
struktura však jen málo společného. Šlo o „zaměstnanecké dobrovolnictví“, v němž klíčovou 
roli sehrávalo socialistické soutěžení. Na pracovištích působily jak základní organizace 
komunistické strany, tak SSM, ČSSP a samozřejmě ROH. Ve velkých podnicích s několika 
tisíci zaměstnanci fungovalo řízení dobrovolnických aktivit na vysoce profesionální úrovni. 
Agitátoři, tj. funkcionáři uvedených organizací, byli opravdovými profesionálními „lovci 
dobrovolníků“. Pro tento úkol byli také patřičně vybaveni. Někteří z nich zastávali dobře 
placené funkce, disponovali nejen mocí vydírat a vyhrožovat (potenciálním) dobrovolníkům, 
ale také atraktivní ideologií oslavující dobrovolnický heroismus se vším patosem boje za lepší 
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budoucnost dělnické třídy i celého lidstva. Dobrovolníkovi jako hrdinovi všedního dne mohli 
nabídnout široký repertoár symbolických odměn např. v podobě čestných titulů, které se 
udělovaly v rámci oslavných rituálů při příležitosti výročí a dělnických svátků. Socialistické 
soutěžení bylo také štědře dotováno ze státní pokladny. Symbolické odměny (pochvaly, 
prapory, odznaky, plakety, diplomy a medaile) za pracovní hrdinství doprovázely finanční 
odměny; říkalo se tomu „hmotná zainteresovanost“. Peníze získané za čestné tituly 
„Průkopník socialistické práce“, „Nejlepší (vzorný) pracovník ministerstva (odvětví)“, 
„Zasloužilý pracovník ministerstva (odvětví)“, „Vzorný učeň ministerstva (odvětví)“, 
„Zasloužilý vynálezce ČSSR“, „Zasloužilý zlepšovatel ČSSR“,  „Nejlepší (vzorný) pracovník 
oboru (VHJ)“, „Zasloužilý pracovník oboru (VHJ)“, „Nejlepší (vzorný) pracovník podniku 
(organizace)“, „Zasloužilý pracovník podniku (organizace)“ nebyly zdaňovány.27 Před 
každým dobrovolníkem stála svérázná verze „amerického snu“, jejímž výsledkem bylo 
získání čestného titulu „Hrdina socialistické práce“, kterým se mohl stát jedině pracovník, 
jenž svou prací dokázal výjimečně přispět k „vítězství socialismu“. 
 
Úspěšnost agitátorů a skutečně masový charakter socialistického soutěžení ilustrují 
následující statistické údaje o počtu BSP v Československu a počtu občanů, kteří se do jejich 
aktivit zapojovali od začátku šedesátých až do poloviny osmdesátých let minulého století. 
Z těchto dat plyne, že v r. 1980 byl do „hnutí brigád socialistické práce“ ve čtrnáct a 
půlmilionovém Československu zapojen zhruba každý třetí dospělý občan. 
 
Tabulka  2.1 Hnutí brigád socialistické práce v Československu  
 Počet pracujících zapojených 

do hnutí BSP 
Počet pracovních skupin 
soutěžících o titul BSP 

1960 379 898 39 075 
1965 1 094 831 94 016 
1970 475 632 33 946 
1975 1 918 712 148 568 
1980 2 769 925 205 162 
1985 3 174 847  224 785 
Zdroj: Štatistická ročenka Československej socialistickej republiky. Citováno podle Sopóci 1989, s. 41.  
 

V podobném duchu vypovídají také data o podílu dobrovolníků, která vykazují současné 
„socialistické společnosti“ Číny a Vietnamu (Inglehart, 2003, s. 64—65). Masový charakter 
dobrovolnictví za socialismu však nebyl jenom dílem vysoké míry profesionalizace v 
organizování dobrovolnických aktivit ve velkých továrnách a podnicích. „Zaměstnaneckému 
dobrovolnictví“ organizovanému na pracovištích úspěšně (co se masovosti týče) konkurovalo 
„lokální dobrovolnictví“, které poskytovalo širokou škálu dobrovolnických příležitostí hlavně 
v oblastech sportu, rekreace, kultury a jiných zájmových činností.  
 
Lokální (základní, grass roots) organizace působící v těchto oblastech byly sdružené 
(centralizované) do velkých svazů, jejichž centrály také fungovaly na profesionální bázi a 
byly politicky a ideologicky plně v rukou komunistické strany. Na druhé straně přímá 
kontrola komunistické strany sahala jen do okresní úrovně svazových organizací, což 
znamenalo, že od okresní úrovně níže se funkcionářem svazu mohl stát i nestraník. 
Ideologizace dobrovolnictví na místní úrovni byla tedy zřetelně slabší a panovaly zde spíše 
neformální (kamarádské) vztahy typické pro sociální sítě v dané lokalitě. Celkově pak 
organizační infrastruktura dobrovolnictví za socialismu kombinovala profesionální 
(manažerský) model řízení (uplatňovaný na pracovištích velkých podniků a na vyšších 

                                                           
27  Viz Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy (Burda, 1983). 
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stupních řízení velkých svazů) s modelem „poučených laiků“ na úrovni malých základních 
organizací. Zatímco první model byl zcela formální, ideologicky spoutaný a komunisty 
důsledně kontrolovaný, druhý poskytoval dobrovolníkům větší volnost, pocity autentické 
komunity a možnosti uplatnit svoji kreativitu. Specifický model dobrovolnických organizací 
představovaly církevní a disidentské organizace (Charta 77 a další), v nichž se podle 
komunistické propagandy sdružovali otevření nepřátelé socialistického režimu. Jejich 
dobrovolnické aktivity měly často vysokou profesionální úroveň (viz např. VONS), ale 
nebyly nijak centralizované a hlavně se vymykaly kontrole komunistické strany, která se o to 
neustále snažila. 
 
Sociální kapitál dobrovolníků 
Komunistická ideologie všem nabízela jednotnou kolektivní identitu „pracujícího lidu“, 
jejímž základem byly hodnoty soudružství a víra ve šťastnou budoucnost pod vedením 
komunistické strany. Byla to identita nerozborné jednoty dělnické třídy, zemědělců a pracující 
inteligence. Všichni byli soudruzi a měli tvořit jednu velkou komunitu solidárních členů, v níž 
dobrovolnická práce ve prospěch ostatních byla samozřejmostí. Situace se ale časem začala 
dramaticky měnit. Za prvé pod tlakem „zdravého jádra“ komunistické strany, které 
obsedantně a dlouhodobě všude hledalo nepřátele socialismu a uzavíralo se ve svých 
privilegovaných pozicích. Za druhé se jednotná kolektivní identita začala nezadržitelně drolit 
i pod tlakem ztráty legitimity vedení komunistické strany, z něhož se postupně vyvinula 
superkonzervativní přestárlá kasta/vrstva funkcionářů. Gottwaldovská generální identita podle 
hesla „Všichni máme stejné žaludky!“ se záhy rozpadla na dvě části: „ONI“, jež jsou nahoře, 
a „MY“, kteří jsme dole.  
 
Zkolabovala i generalizovaná důvěra mezi lidmi. Špičky komunistické strany dobře věděly, že 
lépe se ovládá atomizovaná masa než autentická občanská veřejnost. Úkolem 
centralizovaných dobrovolných organizací bylo také zasévat do řad svých členů nedůvěru 
v nekontrolovaný individualismus. Neustálé nabádání občanů k ostražitosti, opakující se 
čistky v členské základně komunistické strany, odhalování všudypřítomné konspirace různých 
skupin imperialistů a revizionistů, strach z postihu za veřejně vyslovenou pravdu společně 
s palčivou nutností vyrovnávat se s každodenními problémy nedostatkové ekonomiky 
s pomocí relativně úzkého okruhu příbuzných a známých přivodily zhroucení důvěry mezi 
občany (Možný, 1991, s. 55—57). Její deficit pociťuje česká společnost dodnes.  
 
Namísto generalizované důvěry nastoupily protekční sítě „socialistických známostí“ a 
svépomocné sítě neformálních dobrovolníků z řad příbuzných a přátel působící hlavně na 
vesnicích. Koupit žádané zboží nebo získat „potřebné razítko“ formální cestou bez podpory 
neformálních sítí a známostí bylo v mnoha případech takřka nemožné. Neformální sítě se 
svými vnitřními normami partikularizované reciprocity a solidarity izolovaly občany v 
uzavřených ostrovech sociální soudržnosti. Sociální kapitál založený na partikularizované 
důvěře se stal klíčem k přežití a prosperitě jednotlivců. Dobrovolnické organizace 
samozřejmě představovaly vhodný prostor pro navazování kontaktů a udržování užitečných 
známostí; ne však pro všechny stejně. Z hlediska běžného občana byly důležitější malé 
organizace lokálního dobrovolnictví, uvnitř kterých převažovaly principy rodinného, 
přátelského, sousedského případně i kolegiálního altruismu. Velké profesionalizované 
organizace v rámci zaměstnaneckého dobrovolnictví byly z daného pohledu důležité spíše pro 
nomenklaturní elitu, jež obsadila vyšší patra těchto organizací. Elitní sítě, které v nich 
působily, se řídily normami reciprocity a programově pro své členy vytvářely možnosti 
parazitovat na práci ostatních (využívat zdrojů a příležitostí poskytovaných organizacemi 
ke směně zboží, informací, pracovních míst, podpory a ochrany konkrétních osob apod.). 
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Disidentské sítě nebyly v ČSR za socialismu příliš rozvětvené a jejich členové byli neustále 
režimem perzekvováni a pronásledováni. Jejich aktivity představovaly jen velmi malý podíl 
na celku dobrovolnických činností, přesto i díky svým zahraničním kontaktům dokázaly svým 
členům poskytovat sociální kapitál, který jim úspěšně pomáhal vzdorovat nepříjemným 
tlakům režimu. 
 
 
Motivace dobrovolníků 
Předcházející přehled dimenzí vzorců dobrovolnictví naznačuje, že dobrovolnictví mělo 
v období socialismu velmi diferencované podoby, za kterými se také skrývá diferencovanější 
struktura občanské společnosti (Skovajsa, 2008, s. 57—58), než se obvykle připouští. Běžně 
se totiž setkáváme s představou, že za socialismu existovaly jen dva dichotomické typy 
organizací, kterým odpovídaly dva typy dobrovolnických aktivit. Za prvé to byly organizace, 
které vznikly v opozici vůči režimu a poskytovaly prostor pro skutečné (autentické) 
dobrovolnické aktivity (Juknevicius, Savicka, 2003, s. 132). Za druhé šlo o organizace 
kontrolované komunistickou stranou, které by se daly nazvat „kvazi-dobrovolné“ a 
poskytovaly prostor pro „pseudodobrovolnictví“ (Juknevicius, Savicka, 2003, s. 132). Ve 
skutečnosti totiž nebyly dobrovolné, ale povinné (Voicu, Voicu, 2003, s. 154—155). Období 
socialismu je tedy vnímáno jako éra vynucovaného, „mandatorního dobrovolnictví“, které má 
negativní dopady na motivaci občanů dobrovolně pracovat (Stukas, Snyder, Clary, 1999, s. 
63). Takové úvahy vedou k závěru, že až na výjimky (viz disidenti) všichni tehdejší 
brigádníci či dobrovolníci pracovali pouze z donucení, což je v rozporu s jedním ze 
základních atributů dobrovolnické práce, jímž je svobodná volba. Důkladnější zamyšlení nad 
brigádníky a „socialistickým dobrovolnictvím“ však signalizuje mnohem širší škálu motivací, 
v nichž se donucení a svobodná volba v různých poměrech prolínají a míchají. Paradoxně oba 
póly této škály tvoří motivace obsahující svobodnou volbu, avšak s opačným ideologickým 
znaménkem. 
 

1) Víra v ideály komunismu. Milan Šimečka se ve své knize o krizi utopismu 
zmiňuje o období budovatelského nadšení v prvních letech výstavby socialismu, které 
podle něj zrodilo „nový typ altruismu“ (Šimečka, 1967, s. 149), jenž se vyznačoval až 
fanatickou obětavostí motivovanou vírou v přednosti socialismu, komunistickou 
uvědomělostí a proletářským internacionalizmem. Mnoho dobrovolných budovatelů 
„velkých děl socialismu“ a pozdějších brigádníků jistě nebylo potřeba k dobrovolnické 
činnosti nutit a proklamované hodnoty socialismu byly součástí jejich vnitřního 
přesvědčení; ve své době to byli brigádníci zapálení pro socialistickou věc. Dnes, po 
dvaceti letech od pádu socialismu jsou tito lidé označováni za „blbce z přesvědčení“. 
Pro ty, kteří režim neuznávali, bylo dobrovolnictví pouhou směsí falešného vědomí a 
naivity, která nedokázala prohlédnout manipulaci ze strany režimu.  
2) Zvnit řněná norma nezávislá na ideologii. Ne všichni, kteří za socialismu rádi 
dobrovolně pracovali, nutně museli být buď pro, anebo proti jeho ideologii. Část 
dobrovolníků si na dobrovolnictví cenila právě jeho kolektivního přínosu bez ohledu 
na ideologický prapor, pod nímž se provádělo. Pracovali, protože považovali za 
správné dělat něco pro obecné blaho. Jak vyplývá z výroku jednoho z respondentů 
kvalitativní sondy do minulosti dobrovolnických aktivit v ČR (Pospíšilová, 2010), 
dobrovolnictví může být vnitřním morálním imperativem, který se dá uplatňovat 
v každém režimu: „Že jsme k tomu byli nucený? Ne. Ne. Ne. Ano, byl jsem možná 
angažovanej iniciativní debil jako, kterej měl v posudku napsáno iniciativní, aktivní, 
perspektivní. Ale jednak mně to nevadilo, jednak mně to neuráželo, jednak já jsem to 
nedělal jako pro svojí slávu nebo, já nevím, jak bych to řekl..., já jsem to dělal, protože 
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jsem myslel, že to je správný. Ale já jsem to dělal i po roce osmdesát devět. Já jsem na 
svým životním postoji nezměnil ani “ ň“.“  Na druhé straně nelze opomenout to, že lidé 
s takovou motivací opticky zcela splývali se zapálenými brigádníky a „blbci 
z přesvědčení“. Ideologický a politický význam, který komunistická strana vnutila 
jejich dobrovolnickým aktivitám, jim vůbec nevadil. 
3) Strach. Dobrovolnické aktivity, jak už jsme zmínili, byly často jen hrozícími 
sankcemi vynucenou demonstrací loajality k režimu. Neúčast na brigádě se chápala 
jako nepřátelský čin vůči dělnické třídě a socialistické vlasti, který musel být po 
zásluze potrestán. Výhrůžkami a vydíráním byl na potenciální dobrovolníky vyvíjen 
přímý tlak, aby byli konformní s aktivitami dobrovolných organizací kontrolovaných 
komunistickou stranou. Strach ze sankcí, které by mohly vyplývat z neúčasti, byl jistě 
zásadním motivem mandatorního dobrovolnictví. Vnější tlak na potenciální 
dobrovolníky byl zřetelný i na lokální úrovni, např. i při takových veřejně prospěšných 
akcích, jako byly Akce „Z“, což ilustruje následující citát ze zmiňované kvalitativní 
sondy: „Rozhodně tyhlety Akce „Z“ degradovaly dobrovolnictví jako takový, protože 
to nebylo dobrovolnictví, to bylo dobrovolně povinný. Jestli jste chtěla v tý obci být 
normálním občanem, musela jste něco odpracovat a vydávalo se to za nadšení.“ 
Mandatorní dimenze dobrovolnictví byla natolik silná, že slova jako „dobrovolník“ a 
„dobrovolnická práce“ občany iritovala a vzbuzovala v nich odpor a ironické reakce. 
Proto se z rétoriky agitátorů zcela vytratila a byla nahrazena slovy „brigádník“ a 
„brigáda“.28 
4) Reciprocita. Režim sám časem nahlédl, že lepší než přímý nátlak je obchod ve 
stylu „něco za něco“. Nabídka zněla asi takto: „Když se budeš účastnit našich akcí a  
nebude ti vadit kontrola shora ani ideologická nálepka dobrovolnické organizace, 
budeš mít klid (nikdo se ti nebude vrtat v soukromí) a získáš také další výhody – 
můžeš mít byt, dítě ve školce,  zdarma cvičební náčiní, příjemnější životní prostředí 
atd.“ Tak vzniklo transakční dobrovolnictví, které donucení spíše skrývalo za 
manifestní benefity. Opět lze uvést ilustraci z kvalitativní sondy: 
„Tak moje zkušenost s dobrovolnou prací byla pouze zprostředkovaná skrze rodiče. 
Ale hlavně skrze maminku. Protože to byla doba, kdy se požadovaly takzvané 
společenské aktivity, které byly součástí přihlášky na vysokou školu. (…) Chtěly, přály 
jsme si studovat, a proto ona (pozn. autorka: matka) vlastně cíleně začala pracovat 
jako dobrovolnice. (…) to znamenalo, že konkrétně pracovala v Československém 
svazu žen. A potom, jak se blížily přijímací zkoušky, tak se ještě cíleně, – i když to bylo 
pro ni dost těžký, se ještě víc angažovat –, byla předsedkyní místní pobočky.“ 
Ideologický kontext byl dobrovolníky vnímán jako „nutné zlo“, které musí člověk 
snášet, chce-li něčeho pozitivního dosáhnout. Tím spíše, že pro autentické 
dobrovolnictví vlastně chyběla organizační infrastruktura. Když chyběly příležitosti 
k autentickému dobrovolnictví, lidé si přizpůsobili ty, které byly k dispozici 
v organizacích, jež se (alespoň formálně) hlásily k ideologii socialismu. Často brali 
obchod s režimem jako samozřejmost, anebo jako špatné počasí, s nímž nikdo nic moc 
nenadělá, ale kterému je lepší se vyhnout. Pod oficiální nálepkou organizací Národní 
fronty se však nejednou skrývaly aktivity, které nebyly zcela v souladu s představami 
komunistických lídrů. Jak vyplývá ze slov jedné respondentky kvalitativní sondy, 
mohlo jít i o církevní aktivity: „Nebyl pro to takový prostor, dělat věci veřejně jako 
církevně. Třeba když jsme pořádali letní tábory pro děti, nebylo moc dobré, když 
všichni věděli, že je to církevní, tak jsme to museli zaobalit, aby se to mohlo 

                                                           
28 To se projevovalo i v odborné reflexi stavu dobrovolnictví. Když sociolog Ján Sopóci (1989) na sklonku 
režimu ve svém článku popisoval problémy a perspektivy hnutí BSP, slova „dobrovolník“ a „dobrovolná práce“ 
ani jednou nepoužil. 
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zrealizovat. Bylo to složitější.“  (Alžběta, 57 let) Zaštítění organizací Národní fronty 
dovolovalo věnovat se dobrovolnické aktivitě, s níž režim oficiálně nemohl souhlasit. 
5) Kariérismus. Kariéristická motivace je poddruhem reciprocity a jistě opakem 
motivace založené na zvnitřněných kolektivních hodnotách. Kdo si chtěl získat důvěru 
soudruhů ve vyšších pozicích a sám se mezi ně propracovat, musel pro režim vykonat 
určitou nadpráci. V tomto případě nešlo o pouhé splnění povinností, ale bylo třeba 
iniciativně demonstrovat svoji oddanost ideálům komunismu. Ta však byla jen 
předstíraná, jejím jediným účelem byl kariérní postup. Dnes se k této motivaci už 
nikdo nehlásí, vzpomínky na kariéristy ovšem zůstávají. Otázkou je, jestli takový 
dobrovolník byl autentický, protože ho do dobrovolnictví vlastně nikdo přímo nenutil. 
Na druhé straně mu na autentičnosti značně ubíralo očekávání odměny v podobě 
kariéry.29 
6) Únik.  Možná to bude znít trochu překvapivě, ale dobrovolnictví pro mnohé 
občany představovalo způsob, jak zůstat stranou od (nepřátelské) ideologie, 
neautentického patosu veřejného života, všudypřítomné kontroly úřadů a od stresu 
(doprava, administrativa, hluk aj.) městského života. Dobrovolnická činnost se stala 
alternativou k plnohodnotnému občanskému životu, k němuž neodmyslitelně patří i 
angažovanost ve veřejném (politickém) prostoru.30 Namísto toho zvolili defenzivní 
strategii úniku do mikrosvěta komunit, obývajících hlavně malé (základní) dobrovolné 
organizace zaměřené na oblast trávení volného času, které byly dostatečně vzdálené 
dosahu svazových centrál. V nich si vytvořili přátelskou atmosféru, která jim dovolila 
zapomenout na to, že jde jenom o dočasný únik. Kromě zmiňovaných volnočasově 
orientovaných organizací poskytovaly únikovým aktivitám organizační rámec i 
neformální struktury trampů a částečně i chalupářů a chatařů, v nichž se pěstovaly 
hodnoty přátelství a vztahu k přírodě. Únik však mohl plynule přecházet i do významu 
protestu proti režimu. Režim téměř neumožňoval explicitní formulaci protestu, ale 
distanci či odpor vůči němu bylo možné vyjadřovat škálou „kulturně kódovaných 
projevů“, jako bylo oblečení, styl hudby, nekonformní způsoby trávení volného času 
nebo náboženská víra (Marada, 2003, s. 24).   
7) Náboženské přesvědčení. Ačkoli je ČR spíše ateistickou zemí, pro mnoho lidí 
hrálo náboženství za socialismu důležitou roli. Dobrovolnické aktivity ve prospěch 
církve probíhaly stranou od veřejného života, resp. jejich ohlas zůstával především 
v rámci náboženských komunit, protože bylo zakázáno o nich informovat v hlavních 
masmédiích. 
8) Víra v ideály svobody, občanské společnosti a demokracie. Jde o motivaci 
typickou pro tehdejší „nepřátele režimu“, tj. disidenty, kteří působili v organizacích 
jako Charta 77, Český helsinský výbor nebo Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 
a v církevních organizacích. Smyslem jejich dobrovolnických aktivit bylo odstranění 
totalitního režimu a nastolení demokratických poměrů v ČSR. Odpůrci režimu 
kritizovali neautentičnost dobrovolnických aktivit v totalitní společnosti (Havel 1990). 
Šířením samizdatových tiskovin a prostřednictvím zahraničních rozhlasových stanic 
zdůrazňovali myšlenku, že morální povinností každého je „žít v pravdě“  (Havel 
1990), vzdorovat vydírání a korupci ze strany režimu a nepropůjčovat mu legitimitu 

                                                           
29  Za samostatnou a nechvalně známou kapitolu „socialistického dobrovolnictví“ by se s jistou nadsázkou 
dalo označit dobrovolnické donašečství a udavačství (spontánní i organizované STB). Specifikem tohoto subtypu 
dobrovolnictví ve prospěch režimu byla možnost anonymity. Udavačům často nešlo o jejich vlastní prospěch, 
jako spíše jen o poškození někoho druhého. Není bez zajímavosti, že režim toto „skryté dobrovolnictví“ otevřeně 
podporoval, poskytoval mu institucionální zázemí a občany k udavačství vyzýval. Samozřejmě nelze vyloučit, že 
lidé udávali z přesvědčení nebo také ze strachu. 
30  Příznačné je, že tento fenomén se nevyskytuje jenom v rámci totalitních režimů, na což upozorňují i 
někteří autoři ze západní Evropy (Dekker, 2003, s. 9; Hustinx, Lamertyn, 2003, s. 183). 
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svým neautentickým dobrovolnictvím. Interpretace projevů loajality vůči režimu (a 
tím i dobrovolnictví) jako „nezbytné strategie přizpůsobení“ je však podle Marady 
zbavovala charakteru morální volby, morálně je vyprázdila (2003, s. 30).31 Na 
dobrovolnictví se tedy dalo pohlížet jako na morálně indiferentní způsob přežití, jako 
na morálně diskvalifikující čin, akt podpory režimu, přičemž příklon k jedné nebo 
druhé interpretaci záležel spíše na individuálním morálním postoji (a byl soukromou 
záležitostí). Ze sociologického hlediska pak Marada považuje za nemožné i nedůležité 
rozsoudit, čím tyto projevy ve skutečnosti byly.  

 
Je zřejmé, že jednotlivé motivace se v realitě dobrovolnictví za socialismu vyskytovaly 
souběžně a vzájemně se ovlivňovaly. Můžeme pouze odhadovat, že s postupným vyhasínáním 
víry v ideály komunismu vítězila tendence k pragmatismu, který obsahoval především 
motivaci reciprocity, ale také strachu a úniku. Náboženské přesvědčení společně s vírou v 
ideály svobody, občanské společnosti a demokracie se až do pádu režimu výrazněji 
neprosazovaly. Pravděpodobně největší skupinou, která dobrovolnictví před rokem 1989 
zakoušela jako neautentické, povinné a obsahově vyprázdněné, byli lidé, kteří od ideologie 
socialismu cítili odtažitost, ale přitom chtěli sledovat své cíle – především studovat a 
pracovat, případně dosáhnout společenského úspěchu a uznání, a to buď sami, nebo si to přáli 
pro své děti. Pro ně mohlo být dobrovolnictví účelovou úlitbou režimu nebo prostředkem 
dosažení vlastních cílů.  
 
Styl dobrovolnické participace  
Kdybychom měli říct, jestli se styly dobrovolnické participace uplatňované za socialismu blíží 
spíše kolektivnímu nebo individuálnímu vzorci dobrovolnictví, musíme jednoznačně 
konstatovat, že mají blíže k prvnímu jmenovanému. Členství v dobrovolných organizacích 
bylo rozhodně dlouhodobé a navíc vícenásobné. To potvrzuje statistický údaj Ústředního 
výboru Národní fronty z r. 1972, podle něhož čítaly organizace Národní fronty 19 milionů 
členů, přičemž v Československu tehdy žilo 14,5 milionu obyvatel (Frič et al., 1998, s. 4). Co 
se týče počtu odpracovaných hodin, patřila by ČSR i po odečtu podvodně vykázaných hodin 
stále k zemím s vysokým objemem dobrovolnické práce na osobu a rok. S určitostí lze také 
říct, že čeští brigádníci patřili k pravidelným dobrovolníkům. Kromě ideologizace a velkého 
rozsahu mandatorního dobrovolnictví mělo dobrovolnictví za socialismu v zásadě ještě tři 
významná specifika, která ho odlišovala od vzorců dobrovolnictví běžných v západním světě. 
Za prvé to byl minimální rozsah (resp. absence) organizovaného dobrovolnictví v sociálních a 
zdravotnických službách; za druhé obrovský rozsah zaměstnaneckého dobrovolnictví a za 
třetí určitě i zvýšený podíl neformálního (svépomocného) dobrovolnictví. V socialistické 
nedostatkové ekonomice nefungovaly služby a zásobování vázlo. Selhání státu musela 
kompenzovat neformální solidarita sousedských společenství. Především na vesnici trávili 
obyvatelé téměř veškerý svůj volný čas společným zvelebováním svého nebo sousedova 
soukromého majetku. Pracovní montérky, fasované zdarma ve fabrikách, dlouhodobě 
kralovaly na českém venkově coby volnočasový národní kroj. 

 
Vzorce dobrovolnictví za socialismu 
Z analýzy jednotlivých dimenzí dobrovolnictví za socialismu jednoznačně plyne, že ho nelze 
dichotomicky zjednodušovat výlučně na mandatorní dobrovolnictví znechucených brigádníků 

                                                           
31  Marada, Radim. 2003. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: CDK. Müller, Karel, jr. 
2003. Češi a občanská společnost. Praha: Triton. Müller, Karel. 2003. „Česká občanská společnost – stručná 
hisotire“, in Marie Dohnalová, Jaroslav Malina a Karel Müller  (eds) Občanská společnost: minulost – 
současnost – budoucnost. Brno:  Nadace Universita Masarykiana. 
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a autentické dobrovolnictví disidentů. Spíše bychom mohli mluvit o kontinuu vzorců, na 
jehož pólech se nacházejí ideologicky protichůdné, ale zcela autentické vzorce 
dobrovolnictví. Mezi nimi se nachází „šedá zóna“ pragmatizmu s různou mírou svobodné 
volby nebo donucení, altruismu či egoismu. Názorně tento stav uvádí Tabulka č. 4.  

 

Tabulka 2.2 Tři vzorce dobrovolnictví za socialismu 

VZOREC 
 

 
DIMENZE 1. Socialistický 2. Pragmatický 3. Disidentský 

1. Styl 
participace  

Dlouhodobá a intenzivní 
participace ve vícero 
organizacích, budovatelský 
patos, socialistické soutěžení 
na pracovištích, zaměření 
aktivit mimo oblast welfare 
služeb. 

Dlouhodobá participace 
s různou mírou intenzity 
v jedné nebo i ve vícero 
organizacích, 
širokospektrální zaměření 
aktivit. 

Dlouhodobá a intenzivní 
participace v jedné 
organizaci, zaměření na 
advokacii, případně na 
náboženskou charitu. 

2. Motivace  

Soudružství, budovatelské 
nadšení, sebeobětování se ve 
prospěch rozvoje 
socialistické společnosti. 

Kariérismus, strach ze 
sankcí, reciprocita 
(transakční dobrovolnictví), 
únik do sociálního 
mikrosvěta. 

Víra v ideály svobody, 
občanské společnosti a 
demokracie, náboženské 
přesvědčení. 

3. Sociální 
kapitál  

Kolektivní identita 
pracujícího lidu, strana, 
pracovní kolektiv, silná 
identifikace s organizací, 
loajalita s režimem. 

Na jedné straně využívání 
elitních sítí na vyšších 
úrovních svazových 
organizací, na druhé straně 
silné vazby v rámci 
přátelských sítí uvnitř 
základních organizací, 
typický byl také čistě 
formální vztah k organizaci. 

Neformální přátelské sítě 
režimem 
stigmatizovaných lidí. 

4. Organizace  

Centrálně řízené Organizace 
Národní fronty, velké i malé, 
rozvětvená infrastruktura na 
pracovištích. 

Centrálně řízené Organizace 
Národní fronty, velké i malé, 
rozvětvená infrastruktura na 
pracovištích. 

Malé organizace většinou 
formálně neregistrované. 

5. Kulturní 
rámec  

Socialistický kolektivismus 
na pozadí hodnot dělnické 
třídy 

Na jedné straně cynický 
individualismus a na druhé 
straně komunitní 
kolektivismus. 

Občanský kolektivismus. 

6. Společenská 
hodnota a 
podpora  

Dobrovolnictví jako základ 
socialistického způsobu 
života, štědrá podpora ze 
strany státu, ideologizace, 
dobrovolnická práce jako 
důkaz legitimity režimu. 

Tolerance ze strany režimu, 
ideologické zneužívání, 
zachování kontinuity 
dobrovolnických aktivit, 
podpora komunity. 

Pronásledovaní ze strany 
režimu jako hrozba pro 
socialistickou společnost. 
Podpora ze Západu jako 
naděje pro demokracii. 

 

S jistotou můžeme konstatovat, že za socialismu neexistoval jeden všeobecný vzorec 
dobrovolnictví, který bychom mohli odsoudit jako neautentický. Nelze ani zamítnout 
jakékoliv úvahy o dobrovolnictví v tomto období. Můžeme také říct, že disidentský vzorec 
dobrovolnictví nepředstavoval jediný autentický vzorec za socialismu. Nástup komunismu 
určitě znamenal zásadní zlom ve vývoji dobrovolnictví v ČSR, ale nebyl to zlom absolutní.  
Dobrovolnická infrastruktura sice přišla o svoji značnou část (ve sféře welfare služeb) a 
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zbytek byl podroben tuhé ideologizaci, přece jen se jí podařilo tlak režimu vstřebat, 
pragmaticky se adaptovat na nové podmínky a ponechat si značný prostor pro tradice a 
kontinuitu dobrovolnických činností. Tuto kontinuitu pak udržela až do pádu režimu. Příběh 
dobrovolnictví za socialismu tedy nebyl jen příběhem diskontinuity, ale také kontinuity.  

 
2.2 Nástup demokracie 
Socialismus skutečně na českém dobrovolnictví zanechal hluboké stopy, které výrazným 
způsobem deformovaly jeho tradiční kolektivistický vzorec. Nástup demokracie po roce 1989 
vzbudil naděje, že deformace budou odstraněny a dojde k návratu ke standardnímu vzorci 
dobrovolnictví. Názory na to, jak probíhá „normalizace“ českého dobrovolnictví, se však liší. 
V zásadě existují dvě hypotézy o průběhu vývoje dobrovolnictví po pádu socialismu. První 
z nich nám nabízí příběh prudkého zlomu a postupného budování nového vzorce 
dobrovolnictví na „zelené louce“. Druhá hypotéza vidí vývoj spíše kontinuálně a staví na 
příběhu zachování tradičních dobrovolnických aktivit i jejich organizačního zázemí. Oba 
příběhy popisujeme níže ve vyhraněné podobě tak, aby plnily roli dvou obecných, ideálních 
typů či hypotéz, a proto v některých momentech obsahují i extrémní názory či nadsázku.   

Velký příběh českého dobrovolnictví po r. 1989 

První příběh v průběhu posledních dvaceti let dominoval veřejnému i akademickému diskurzu 
a lze ho bez nadsázky označit za „velký příběh českého dobrovolnictví po r. 1989“. Vychází 
z předpokladu, že nový demokratický režim odstranil ideologizaci i mandatorní povahu 
dobrovolnictví a disidentské dobrovolnictví ztratilo svůj smysl. Vypráví o těžkých začátcích, 
kdy došlo ke kolapsu socialistické organizační infrastruktury a zániku státem štědře 
dotovaného socialistického soutěžení. Socialistická organizační infrastruktura 
dobrovolnických aktivit se naprosto zhroutila a dobrovolnictví na pracovištích zcela zaniklo. 
Dobrovolné organizace, které fungovaly jako převodové páky snahy komunistů pacifikovat 
občany na poddajnou masu a mobilizovaly dobrovolnické aktivity ve prospěch režimu, 
ztratily svoji tvář. Proto se rapidně snížilo členství v neziskových organizacích a míra 
dobrovolnických aktivit klesala až ke dnu. Budování nového (standardního) vzorce 
dobrovolnictví vycházelo z bodu nula (Frištenská, 2000, s. 1). V důsledku neblahého dědictví 
mandatorního dobrovolnictví se zprofanovala i samotná dobrovolnická práce. Mobilizace 
občanů se dostala na vrchol v průběhu sametové revoluce, potom zákonitě aktivismus občanů 
opadl (Juknevičius, Savicka, 2003, s. 134). Sametová revoluce lidem přinesla osvobození od 
mandatorní, neautentické dobrovolnické práce. Občané využili demokratický nárok na 
občanský klid a s úlevou se od dobrovolnických aktivit distancovali. S pádem socialismu se 
tzv. „socialistické životní jistoty“ staly minulostí a tlak existenčních problémů se zvýšil. 
Existenční nejistota, nástup konzumní společnosti a ideálu zastupitelské demokracie v tom 
nejužším pojetí, které neočekávalo a nepodporovalo (pokud rovnou nepotíralo) jakýkoli 
občanský aktivismus, vytvořily pro dobrovolnictví nepříznivé klima. Pod tlakem „nové doby“ 
a nebývalého rozkvětu soukromého sektoru služeb se vesnické svépomocné skupiny začaly 
rozpadat a půdu pod nohama začalo ztrácet i neformální dobrovolnictví. 

Na druhé straně se postupem času začíná konsolidovat občanský sektor ve společnosti 
zejména díky masivnímu nárůstu počtu nových neziskových organizací, které působí hlavně 
ve sféře poskytování welfare služeb, životního prostředí a v humanitární oblasti. Proběhlo 
několik celonárodních konferencí OOS, byly založeny organizace poskytující informační a 
školící servis ostatním organizacím. Došlo k „zesíťování“ OOS a rozproudila se čilá 
mezioborová komunikace uvnitř sektoru, v níž se diskutovalo o otázkách občanského sektoru 
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jakožto aktéra veřejné politiky, který disponuje společnou kolektivní identitou. OOS se staly 
častým partnerem veřejné správy v oblasti poskytování služeb a významným lobbistou 
iniciujícím návrhy zákonů zaměřených na zlepšení legislativního rámce fungování OOS. 
Nové OOS se profesionalizovaly, získávají granty na své projekty, jejichž řešení jim získává 
důvěru obyvatelstva i veřejné správy. V tomto novém prostředí dochází k difuzi západních 
vzorců dobrovolnictví (nové organizace = nové vzorce dobrovolnictví).  

Za asistence dobrovolníků ze západních zemí a grantových schémat zahraničních nadací se 
vytváří nová, decentralizovaná organizační infrastruktura dobrovolnictví (jejíž součástí jsou 
však také dobrovolnická centra) (Tošner, 2008).32 Vzniká nový typ manažerského řízení 
dobrovolnictví, v němž se rozvíjí autentické dobrovolnické aktivity na profesionálním 
základě. Kariéristické a oportunistické motivace k dobrovolnictví podle tohoto příběhu 
zmizely. Počet dobrovolníků roste a dobrovolnický sektor se začíná přibližovat svým 
západním vzorům. Změnily se i hodnoty dobrovolnictví. Dobrovolníci už nejsou zaměření na 
cíle ve prospěch celé komunity, ale na pomoc specifickým skupinám či kategoriím lidí. Ve 
své dobrovolnické práci hledají seberealizaci. Hlavní proud dobrovolnických aktivit příliš 
nenavazuje na vzory „zlaté éry dobrovolnictví“ z předválečného období. Vykazuje zřetelné 
profesionální a individualistické rysy. Lokální komunitní dobrovolnictví je na ústupu. Naopak 
lze pozorovat rozmach firemního dobrovolnictví, který je všakt zatím jen velmi opatrný. 
Dobrovolnictví jako takové začíná být společností vnímáno jako součást nové informační 
(vzdělanostní, postindustriální) společnosti.  

 

Alternativní p říběh  

Alternativní příběh nabízí diferencovanější obraz českého dobrovolnictví. Zdůrazňuje, že i za 
časů vlády komunistické strany v Čechách a na Moravě existovalo autentické dobrovolnictví, 
které nebylo kontaminováno ideologií budování socialismu.33 Komunistická strana sice 
nasadila „spolehlivé straníky“ do vedení všech velkých svazů dobrovolných organizací 
sdružených v Národní frontě, ale jen po určitou úroveň; na lokální úrovni již nebyla tak 
důsledné kontroly schopna. Postupně se zformovalo rozsáhlé, ale značně izolované souostroví 
autentické participace na komunitních aktivitách. V lokálních (grass-roots organizacích) 
nepolitické orientace, tj. v zájmových, rekreačních a hobby organizacích existovaly vztahy 
autentického přátelství, kolegiální a sousedské výpomoci. V místních organizacích hasičů, 
zahrádkářů, včelařů, sportovců či v klubech seniorů se odehrával jakýsi „domácký veřejný 
život“, v němž se řešily osobní i místní problémy, které si vyžadovaly dobrovolnou pomoc 
zainteresovaných občanů, členů organizací, přátel a kamarádů. Pod heslem „Co se doma 
upeče, to se doma sní!“ fungovaly tyto organizace fakticky nezávisle na politickém 
establishmentu. Využívaly ochranného zbarvení oficiální nálepky organizací sdružených 

                                                           
32  Tošner, Jiří. 2008. „10 let rozvoje dobrovolnictví: rehabilitace občanských ctností“, Fórum sociální 
politiky 2/2008: 26-27.  
33  Např. podle Devaux (2005) nebyla situace po roce 1989 v oblasti sdružování a dobrovolnické činnosti 
přímým výsledkem změny režimu, ale spíše výsledkem setkání předchozích zkušeností a strategií s novými 
institucionálními možnostmi. Z tohoto hlediska rozděluje OOS na (a) úplně nové (např. v oblasti sociálních 
služeb), (b) transformované (např. Pionýr) a (c) znovu ustavené, tj. navazující na tradici z doby před rokem 1948 
nebo na tradici nějak transformovanou, posléze přerušenou v době socialismu (např. Junák). Příběh kontinuity 
tak nejlépe dokládají právě transformované či znovuustavené organizace, jako byl Junák, kde i po ukončení 
existence fungovala část buňěk v polo-ilegalitě, pod rouškou různých organizací, např. Svazarm nebo TOM 
(turistické oddíly mládeže). Devaux tak mj. ukazuje možnost „autonomně“ fungovat a sdružovat se i v rámci 
režimu v 70.a 80. letech. Sandrine Devaux. 2005. Engagements associatifs et postcommunisme. Le cas de la 
République theque. Paris: BELIN. 
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v Národní frontě, ale vnitřně se řídily etikou svépomoci a reciprocity mezi přáteli. Členové 
těchto organizací se navíc starali také o lokální společenský život (pořádali výstavy, bály a 
plesy, udržovali místní zvyky a tradice). Aktivity tohoto typu měly silný komunitní rozměr, 
často s generačním akcentem. Skryté pod rouškou oficiálně garantované legitimity odváděly 
tyto organizace desátky vrchnosti (ve formě části členských příspěvků a vykazování 
odvedených brigádnických hodin) a snažily se nebudit pozornost mocných. Tak mohly 
pečovat o své „mikrozáležitosti“ a udržovat přijatelnou neformální atmosféru v domáckém 
veřejném životě. 

S pádem komunistického režimu se tyto organizace vyrovnaly velmi dobře. Naprostá většina 
z nich zůstala členem velkých svazů, ale zároveň se formálně zaregistrovala a získala vlastní 
právní subjektivitu. Tím organizace ještě více prohloubily svoji autonomii. Velké svazy 
těchto organizací získávají peníze z rozpočtu ministerstva zemědělství podle počtu členů bez 
předkládání jakýchkoliv projektů. V podstatě se dá říct, že po sametové revoluci proběhla 
tichá renesance komunitního dobrovolnictví na bázi činnosti sportovních, rekreačních a hobby 
organizací. Tichá proto, že tyto organizace se fakticky neúčastní diskurzu občanské 
společnosti či neziskového sektoru v masmédiích; starají se jen samy o sebe, o svůj lokální 
(„domácký“) veřejný život a smysluplné vyplňování volného času. Nevystupují jako jeden 
celek, jenom občas je o některých z nich slyšet v celonárodním veřejném prostoru 
v souvislosti s přijímáním konkrétního zákona, který se jich bytostně dotýká (viz např. 
myslivci nebo zahrádkáři). Díky tomu, že i nadále (stejně jako za socialismu) v sobě dokážou 
silně spojovat výhody formální instituce a neformální atmosféry přátelské skupiny pro 
dosahování zájmů svých členů, disponují tyto organizace v českém občanském sektoru 
největším počtem členů, kteří (pravidelně) dobrovolně pro své organizace pracují.  

Pád komunismu znamenal postupnou společenskou periferizaci českého a moravského 
venkova způsobenou krácením veřejných výdajů na infrastrukturu (dopravní dostupnost, 
dostupnost zdravotní péče, pracovních příležitostí, úřadů atd.) a postupným odchodem 
mladých lidí za prací do větších obcí a měst. Lidé na venkově se tak stali ještě více závislí 
jeden na druhém, a proto využívají místní neziskové organizace na posilování své komunity, 
aby mohli lépe přežít těžké časy. Na českém a moravském venkově stále platí, že členství a 
dobrovolnická práce v těchto organizacích (založených na přátelských sítích a sousedské 
reciprocitě) představují nenahraditelný zdroj sociálního kapitálu pro každého. Členové a 
dobrovolníci těchto organizací nejsou angažovaní v politických stranách, ale mají velmi dobré 
kontakty na vedení samosprávy (organizace jsou často líhní nestranických funkcionářů místní 
samosprávy) i na lokálně významné představitele soukromého sektoru. Komunitní 
dobrovolnictví tedy nejenže ustálo pád komunismu, ale v současnosti tvoří páteř 
dobrovolnictví v České republice. 

Jak jsme již konstatovali, „velký příběh“ z valné části obsadil veřejný diskurs o 
dobrovolnictví, ale to ještě neznamená, že tento je pravdivý a „alternativní příběh“ 
nepravdivý. Odpovědět na otázku, jak to ve skutečnosti je a kterým směrem se české 
dobrovolnictví v posledních dvaceti letech posunulo, je úkolem následujících částí této 
publikace. Předpokládáme, že oba příběhy představují dvě vyhraněné alternativy, mezi 
kterými budou situovaná naše data. Pracujeme s nimi jako s ideálními typy, se dvěma póly, 
s pracovními nástroji, které nám umožní srozumitelněji popsat situaci českého dobrovolnictví 
na prahu 21. století.  
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3. Použitá data: metodologický kontext jejich sběru a prezentace 
 

Předkládaná publikace si neklade za cíl poskytnout sumarizaci existujících sekundárních 
údajů o dobrovolnictví v České republice, ani nechce podat vyčerpávající deskripci forem a 
parametrů dobrovolnické činnosti. Vychází z původního kvantitativního výzkumu a klade si 
základní otázku: jaké je současné české dobrovolnictví? Kterému ze dvou základních, 
teoreticky vymezených ideálních vzorců dobrovolnictví se blíží – tradičnímu (kolektivnímu) 
či modernímu (individualizovanému, reflexivnímu)? Téma vzorců dobrovolnictví, které je 
jádrem knihy a které detailně vykládáme v kapitole 1, nemůže vyčerpat všechna zajímavá 
témata a data, která jsme v našem výzkumu získali. Sběr dat byl naplánován a organizován 
tak, aby pokryl oblast dobrovolnictví pokud možno co nejkomplexnějším způsobem a vytvořil 
odrazový můstek pro případná následná šetření v dalších letech a komparaci opakovaných 
průřezových šetření. Publikace však není koncipována jako výzkumná zpráva, jež by ze 
zjištěných dat a souvislostí podala souhrnný výčet. Ponecháváme si právo na selekci, a 
abychom se vyhnuli už zmiňovanému kaleidoskopismu, využíváme především ta data, jejichž 
analýza přispívá k získání odpovědi na hlavní výzkumnou otázku. 

 

3.1 Zdroje dat 
Publikace se opírá o jeden základní a několik podpůrných zdrojů primárních dat. 

 

Kvantitativní výzkum 

Základním a pro knihu zcela určujícím zdrojem dat je reprezentativní kvantitativní výzkum, 
který se uskutečnil na vzorku 3811 občanů ČR starších 14 let. Terénní sběr dat metodou 
osobních (face-to-face) standardizovaných rozhovorů provedla ve dnech 9. 10. – 2. 12. roku 
2009 agentura Factum Invenio. Průměrná délka rozhovoru trvala 40 minut.  

Výběr respondentů byl realizován pomocí stratifikovaného vícestupňového náhodného 
výběru. V rámci stratifikace bylo celé území České republiky rozděleno na 57 částí – strat, 
ve kterých byl realizován třístupňový náhodný výběr. Při prvním stupni výběru byly vybrány 
základní sídelní jednotky, při druhém stupni domácnosti a při třetím stupni byli určeni 
jednotliví respondenti. Vzorek zahrnoval 1132 organizovaných (neboli formálních) 
dobrovolníků, tj. těch, kteří pracují pro nějakou organizaci občanské společnosti; ti jsou 
předmětem většiny analýz prezentovaných v knize. 
 
Na realizaci projektu se podílelo 407 tazatelů. Každý tazatel se dotazoval v rámci přiřazené 
základní sídelní jednotky a uskutečnil maximálně 10 rozhovorů. Vzhledem k požadované 
návratnosti 65% byli tazatelé instruováni o nutnosti opakování návštěv v případě nezastižení 
respondenta na jeho adrese. Teprve po čtyřech neúspěšných návštěvách a dvou telefonických 
kontaktech byl rozhovor klasifikován jako neúspěšný. Za neúspěšné rozhovory byly 
považovány i ty případy, kdy vybraný respondent byl sice kontaktován, ale rozhovor odmítl.  

 

Kvalitativní sondy 
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Publikace dále čerpá data i z kvalitativní sondy realizované metodou fokusních skupin 
s představiteli organizací občanské společnosti. Celkově byly členy autorského týmu 
realizovány tři fokusní skupiny v dubnu a květnu 2010 (výběr účastníků a osnova focus 
groups je detailněji popsána v příloze 2).  

Kromě toho v knize využíváme poznatků z dílčích výzkumných aktivit, které byly volně 
napojeny na projekt „Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti“, a to 
z výzkumu „Dobrovolnické kariéry“, který realizovala Tereza Pospíšilová na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Karlovy (Pospíšilová, 2010), a z několika diplomových prací 
vypracovaných na téže fakultě. 

 

3.2 Terminologie 
V knize používáme převážně termín „organizace občanské společnosti“ (zkráceně OOS), ale 
v dotazníku kvantitativního výzkumu jsme použili termín „dobrovolná, nezisková 
organizace“, který jsme považovali v kontextu české společnosti za obecně srozumitelnější. 
Před započetím rozhovoru obdrželi respondenti následující vysvětlení: 

„Dobrovolnictvím myslíme neplacenou práci pro lidi mimo rodiny a blízké přátele, ale též ve 
prospěch životního prostředí. Práci považujeme za neplacenou, i když jste obdrželi náhradu 
výdajů nebo symbolickou odměnu.“ 

V první otázce, která mezi respondenty měla identifikovat formální dobrovolníky, pak bylo 
uvedeno rámcové upřesnění s odkazem na právní formu neziskových organizací, protože jsme 
se dotazovali na „dobrovolnickou práci pro dobrovolné neziskové organizace např. občanské 
sdružení, nadaci či obecně prospěšnou společnost.“ Tato první, nejdůležitější filtrovací otázka 
na dobrovolnickou činnost za posledních 12 měsíců byla doplněna předložením seznamu 
kategorií neziskových organizací, který je uveden v příloze 1. 

 

3.3 Srovnání s existujícími daty a výzkumy 
V České republice byla dosud publikována jediná odborná studie, která se pokouší 
systematičtěji zkoumat dobrovolnictví, totiž Fričovo Dárcovství a dobrovolnictví (2001). Tato 
studie byla založena na kvantitativní analýze náhodného vzorku 693 občanů a kvótního 
vzorku 359 dobrovolníků (sběr dat 2000) a doplněna kvalitativní sondou 20 
polostrukturovaných rozhovorů. Její možnosti však byly omezeny relativně malým počtem 
dobrovolníků, který obsahoval reprezentativní vzorek, což výrazně limitovalo možnosti 
detailnější statistické analýzy základních parametrů dobrovolnických aktivit.  

Srovnáme-li v základních parametrech výsledky obou výzkumů, zjistíme, že od roku 2000 se 
měl podíl dobrovolníků v populaci výrazně proměnit. V roce 2000 vypovědělo 16% občanů, 
že v období po roce 1989 pracovali jako dobrovolníci, ale aktuálně se dobrovolnické činnosti 
(za posledních 12 měsíců) věnovalo pouhých 8%. Výzkum Vzorce a hodnoty dobrovolnictví 
z roku 2009 reportuje 30% podíl dobrovolníků. Téměř čtyřnásobné zvýšení podílu 
dobrovolníků za 9 let by mohlo být způsobeno jen málo pravděpodobným nárůstem 
dobrovolnictví ve společnosti. Roli spíše sehrála rozdílná formulace otázky, protože výzkum 
z roku 2000 respondentům v souvislosti s dotazem nepředkládal seznam neziskových 
organizací (který má vysvětlující, rozšiřující význam), což mohlo podíl dobrovolníků snížit. 
Srovnávat základní parametry stylu dobrovolnických aktivit z obou výzkumů tedy nemá 
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z metodologického hlediska větší význam.34 Výzkum provedený v r. 2009 tak můžeme 
považovat za první, jenž v tomto směru přináší reprezentativní data o dobrovolnictví v české 
společnosti.   

Počty dobrovolníků sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) v oficiálních statistikách, od roku 
2009 publikovaných v rámci tzv. Satelitního účtu neziskových institucí.35 ČSÚ udává, že se 
počet dobrovolníků v OOS mezi roky 2002 a 2007 zvýšil o 683 729 lidí. Přitom víme, že 
počet OOS se v tomto období nezvyšoval (v roce 2002 eviduje ČSÚ 75 166 institucí, v roce 
2007 75 175 institucí), takže je zřejmé, že rozsah spolupráce organizací občanské společnosti 
s dobrovolníky roste. Podíl dobrovolníků na celkovém počtu zaměstnanců (včetně osob na 
dohodu o provedení práce) se také zvýšil, a to ze 67,5 % v roce 2002 na 78 % v roce 2007. 
Zvyšuje se i počet odpracovaných hodin (od roku 2005 to byl nárůst o třetinu na více než 
83 milionů celkem odpracovaných hodin v roce 2007) (ČSÚ, 2009). 

 

Tabulka 3.1 Počet dobrovolníků v ČR 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet dobrovolných pracovníků  686 339 494 272 838 947 890 571 1 215 363 

ČSÚ 200936  

Když vyjdeme z údaje ČSÚ o celkové populaci v roce 2007 (10 322 689 obyvatel), z údaje o 
počtu obyvatel do 15 let (1 476 923)37 a údaje o počtu dobrovolníků v témže roce, zjistíme, že 
podíl dobrovolníků evidovaných ČSÚ v roce 2007 představoval 13,7% občanů od 15 let. 

V našem výzkumu jsme zjistili 30% podílu formálních dobrovolníků mezi občany ČR od 15 
let. Tento údaj je téměř stejný jako výsledek reprezentativního šetření populace od 18 let 
(vzorek 1018 občanů), který provedl STEM v roce 2004 a který uváděl 32% dobrovolníků 
(Vajdová, 2005). Podobně výzkum v rámci European Values Study (EVS) v roce 1999 
reportoval podíl dobrovolníků 31% mezi občany od 18 let (reprezentativní vzorek 1908 
respondentů) a v roce 2008, kdy proběhla v ČR zatím poslední vlna této výzkumné série, pak 
29% dobrovolníků (1821 respondentů).  Dotazník v rámci EVS pokládal otázku ve znění: 
„Prosím prohlédněte si pečlivě seznam dobrovolných organizací38 a aktivit a řekněte ... a) ke 

                                                           
34  Kromě zásadní diskrepance v podílu dobrovolníků se velmi liší podíly dobrovolníků v roce 2000 podle 
oblasti činnosti. V roce 2009 zjišťujeme v sociálních službách 9% dobrovolníků a v oblasti ekologie 5% 
dobrovolníků, kdežto v roce 2000 mělo v sociálních službách pracovat neuvěřitelných 38% dobrovolníků a v 
ekologii 12%. Přestože se scéna dobrovolnictví od té doby mohla proměnit, je vyloučeno, aby k tomu došlo tak 
razantním způsobem. Na vině mohl být ne zcela reprezentativní a malý vzorek dobrovolníků (N = 366) získaný 
pomocí kombinace dobrovolníků získaných náhodným a kvótním výběrem.  
35  „ČSÚ zjišťuje počet dobrovolníků a počet jimi odpracovaných hodin, avšak hodnota jejich práce dosud 
nevstupuje v národních účtech do celkové produkce a hrubé přidané hodnoty (…). Nad problematikou oceňování 
dobrovolnické práce se v roce 2004 uskutečnilo jednání organizované Ministerstvem pro místní rozvoj, jehož 
závěrem byl návrh na vytvoření pracovní skupiny, která by se zabývala zpracováním Metodiky k oceňování a 
prokazování neplacené dobrovolnické práce, jež by se jednotně využívala všemi institucemi. Poprvé byla 
dobrovolnická práce zahrnuta v satelitním účtu za neziskové instituce pro rok 2004.“ (Satelitní účet neziskových 
institucí ve zkrácené verzi účtu, ČSÚ 2009).  
36  SA000109 Agregace neziskového sektoru: pracovníci za rok 2002 a 2007. 
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.presB (cit. 17.10.2010) 
37   Tab. 3 Věkové složení obyvatel ČR podle pohlaví a věku k 31.12.2007. http://csugeo.i-
server.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/2D002855FC/$File/400308003.xls (cit. 17. 10. 2010) 
38  A) Sociální služby pro přestárlé, postižené nebo jinak znevýhodněné občany;  B) Náboženské nebo 
církevní organizace; C) Vzdělávací, umělecké, hudební nebo kulturní aktivity; D) Odbory; E) Politické strany 
nebo hnutí; F) Činnosti v místě bydliště zaměřené na chudobu, zaměstnanost, bydlení, rasovou snášenlivost; G) 
Rozvoj zemí třetího světa nebo lidská práva; H) Ochrana životního prostředí, ekologická hnutí, práva zvířat; I) 
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kterým z nich náležíte? b) pro které z nich v současné době vykonáváte neplacenou 
dobrovolnou práci?“ (Technical, 1999).39 Na rozdíl od formulace použité ve výzkumu Vzorce 
a hodnoty dobrovolnictví, jež se ptala na posledních 12 měsíců, se EVS dotazoval na 
současnost. 

ČSÚ používá definici dobrovolnické činnosti jako „práce bez peněžní odměny nebo právních 
závazků, poskytnutou osobám žijícím mimo dobrovolníkovu vlastní domácnost“ podle 
Příručky o neziskových institucích v systému národních účtů, kterou vydalo Statistické 
oddělení OSN společně s Center for Civil Society Studies na Johns Hopkins University 
(2003) (ČSÚ 2009).40 Vysvětlení pojmu dobrovolník v dotazníku pro organizace je detailní a 
poměrně široké, včetně vysvětlujících poznámek a příkladů: 

„Poznámka: Jedná se např. o práci dobrovolných hasičů a záchranářů, dobrovolníků při 
živelných pohromách, zahraničních dobrovolníků, dobrovolníků v sociální a zdravotní oblasti 
(péče o postižené občany, seniory, bezdomovce apod.), dobrovolníků na ochranu životního 
prostředí, dále o vedení sportovních kroužků, značení turistických cest, organizování soutěží, 
vedení zájmových kroužků, pořádání divadelních představení, koncertů apod. (…) Příklad č. 
2: Za dobrovolnickou práci ve sportovním oddíle se považuje i práce vynaložená na 
organizaci soutěže nebo na přípravu sportoviště. Naopak samotná účast v soutěži se za 
dobrovolnickou práci nepovažuje.“ (ČSÚ 2007)41 

Přesto je metodika ČSÚ ve dvou bodech striktnější, což by mohlo částečně vysvětlit nižší 
reportovaný podíl dobrovolníků. Zaprvé dotazník ČSÚ obsahuje jednoznačné odmítnutí 
odměny („svoji činnost vykonávají bez peněžní či jiné odměny“), zatímco dotazník Vzorce a 
hodnoty dobrovolnictví připouštěl práci jako neplacenou, „i když jste obdrželi náhradu výdajů 
nebo symbolickou odměnu“. Druhý rozdíl spočívá v explicitním vyřazení práce, která byla 
vykonána na základě „právního nároku (vč. nároku vyplývajícího z povinností členů dle 
stanov nebo jiných usnesení zpravodajské jednotky)“. Takovou výslovnou instrukci dotazník 
Vzorce a hodnoty dobrovolnictví neobsahoval. Pozitivně tedy mohli odpovídat i ti 
dobrovolníci, kteří pracovali sice bez nároku na odměnu, ale v rámci stanovených povinností 
člena organizace. 

Celkově se však domníváme, že striktnější metodologie ČSÚ nemůže vysvětlit o polovinu 
nižší podíl dobrovolníků v populaci. Rozdíl je patrně způsobený tím, že ČSÚ dotazovala 
představitele organizace, a ti nemusí mít přehled o veškeré vykonané práci – koneckonců 
dobrovolníky ve většině organizací nikdo přesně neeviduje (srov. Pearce, 1993). Dotazník 
Vzorce a hodnoty dobrovolnictví se stejně jako průzkum v rámci EVS dotazoval potenciálních 
dobrovolníků, kteří mají o své činnosti přesnější přehled (na druhou stranu zde mohla 
výsledky směrem k vyššímu podílu zkreslit snaha udělat pozitivní dojem a odpovědět kladně).  

 

                                                                                                                                                                                     

Sdružení podle povolání, profesní asociace; J) Práce s mládeží (např. vedení skautů, kluby mládeže apod.); K) 
Sport nebo zábava; L) Organizace žen, ženské hnutí; M) Mírová hnutí; N) Dobrovolnické organizace v oblasti 
zdraví; O) Jiné skupiny. 

39  Technical report: European Value System Study 1999 – Czech Republic. 
http://spitswww.uvt.nl/fsw/evs/documents/Surveys/Countries%20PDF/1999-
2000/EVS_CzechRepublic_1999_1.pdf (cit. 17.10.2010) 

40  http://apl.czso.cz/nufile/SUNI_2007.htm (cit 17.10.2010) 
41  Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí za kalendářní rok 2007. 
Registrováno CSÚ CV 121/07 ze dne 27. 6.2006, IKF 380107. 
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3.4 Organizované dobrovolnictví mimo kontext OOS 
V odborné literatuře z oblasti studií občanské společnosti, v mezinárodních komparativních 
studiích (Salomon, Anheier, Frič, Dekker, Halman, 2003) i ve výzkumech World Values 
Study a European Values Study se organizované či formální dobrovolnictví zkoumá jako 
dobrovolnictví v organizacích občanské společnosti (též nestátních neziskových organizacích, 
nevládních, dobrovolných organizacích třetího sektoru apod.; pro detailnější diskusi 
terminologie a souvisejících konceptů viz Skovajsa et al., 2010). Této tradice se držel i první 
systematický výzkum dobrovolnictví v České republice (Frič, 2001) a norský výzkum 
dobrovolnictví a občanské společnosti, jenž představoval partnerskou složku projektu 
„Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti“. Z toho důvodu i naše 
publikace definuje formální dobrovolnictví jako dobrovolnou, neplacenou práci pro 
organizace občanské společnosti. 

Ve snaze systematicky pokryt téma organizovaného dobrovolnictví, jsme do dotazníku přidali 
proměnnou, která sledovala, zda dobrovolníci pracovali i pro jinou než dobrovolnou, 
neziskovou organizaci. Bylo pro nás v podstatě překvapením, že pozitivně odpovědělo 11% 
respondentů. Vzhledem k tomu, že otázka byla doplňková a jádro výzkumu se týkalo 
dobrovolnické činnosti pro organizace občanské společnosti, neprezentujeme výsledky 
v hlavní části knihy. 

Největší část z těchto jinak organizovaných dobrovolníků (46%) dobrovolně pracovala pro 
soukromou firmu (kam bychom mohli počítat i nemocnice s formou s.r.o.; tento údaj se tedy 
může mezi jiným týkat i části dobrovolníků ve zdravotnictví). Jen 23% jinak organizovaných 
dobrovolníků v následující otázce uvedlo, že se věnovali dobrovolnické práci organizované 
svým zaměstnavatelem (běžněji označováno jako „firemní dobrovolnictví“). Formální 
dobrovolnictví mimo rámec OOS tedy není zanedbatelným fenoménem a nedá se redukovat 
na tzv. firemní dobrovolnictví.  

Profil jinak organizovaných dobrovolníků dokreslují dva fakty: (1) 44% z nich zároveň 
dobrovolně pracovalo i pro OOS; (2) 50% z  nich je členem OOS, přičemž obě skupiny – 
členové a dobrovolníci – se značně překrývají (jak je typické pro formální dobrovolníky, 
kterým se věnuje předkládaná kniha). Celkem je 56% jinak organizovaných dobrovolníků 
spojeno s organizacemi občanské společnosti a tato část se v té či oné podobě stala součástí 
publikace; dlužno však konstatovat, že podstatná část jinak organizovaných dobrovolníků 
zatím zůstala stranou.  
 

3.5 Prezentace dat v publikaci 
Publikace je výstupem projektu vědeckého výzkumu dobrovolnictví. Proto považujeme za 
důležité prezentovat detailnější výstupy některých analýz i na úkor čtivosti či plynulosti textu 
z hlediska laické části potenciálních čtenářů. Přesto nechceme v žádném případě nechat 
čtenáře a čtenářky neobeznámené se sociologií a statistickou analýzou na holičkách. Při 
prezentaci výsledků jsme zavedli několik pravidel, z nichž většina je zjevná ze způsobu, 
jakým prezentujeme tabulky, ale zde bychom rádi na několik z nich upozornili. Výsledky 
uvádíme většinou v procentech, a to zaokrouhlených směrem nahoru na celé číslo. Z toho 
v některých případech plyne, že celkový součet procent ve sloupci (či řádku) nedává 
dohromady přesně 100, ale třeba 101 (a na tuto skutečnost již u jednotlivých tabulek 
nebudeme dále upozorňovat). V knize většinou zobecňujeme a hovoříme o občanech, ne 
striktně o respondentech. Byť to není úplně přesné, zdálo se nám to přípustné a 
srozumitelnější pro širší čtenářskou obec. Celkový počet respondentů, jejichž data vstoupila 
do analýzy, je vždy uveden v tabulce jako N = . V některých analýzách pracujeme se 
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souborem všech respondentů (3811). Většinou ale jen s podsouborem formálních 
dobrovolníků (1132). Kromě toho se samozřejmě do našeho zkoumání nedostali respondenti, 
kteří na danou otázku odmítli odpovědět, tj. sami se z analýzy vyloučili. Při složitějších 
statistických operacích nemohli být do analýzy obvykle zahrnuti ani ti, kteří na příslušnou 
otázku odpověděli „nevím“ (v případě, že byl jejich podíl vysoký, je na to upozorněno 
v poznámce pod čarou).  

V knize prezentujeme jen ty výsledky, kde je pravděpodobnost chyby menší než 5 procent. To 
jsou ty závislosti mezi proměnnými, kde vychází statistická významnost (signifikance) 0,005 
nebo nižší. V ojedinělých případech, kdy považujeme za zajímavé uvést i méně statisticky 
významné výsledky, vždy uvádíme signifikanci v poznámce pod čarou. Jak upozorňuje 
Soukup a Rabušic, ve velkých výběrech (což je i náš případ) již i poměrně malé rozdíly 
v datech vedou ke statisticky signifikantním závislostem mezi proměnnými, což však ještě 
automaticky neznamená, že jde o závislosti věcně relevantní. Nepředpokládáme, že výsledky 
jsou „automaticky dobré, pokud vychází jako statisticky signifikantní“ (Soukup, Rabušic 
2007: 389) a vedle statistické významnosti jsme brali v potaz i věcné souvislosti. Když 
prezentujeme závislost mezi dvěma proměnnými v tabulkách, obvykle zahrnujeme i tzv. 
znaménkové schéma se symboly plus a mínus (symboly + nebo -, případně ++, +++ , -, - - -). 
Symboly ukazují, která pole tabulky přispívají k závislosti mezi proměnnými a která ne (bez 
symbolu), ukazují sílu závislosti (podle počtu znamének) i to, zda je závislost v pozitivním 
nebo negativním směru (plus nebo mínus). Zahrnutí znaménkového schématu jsme dlouho 
zvažovali, ale nakonec převážilo přesvědčení, že v některých případech napomůže interpretaci 
a srozumitelnosti předkládaných výstupů. 
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4. Homo Voluntas: styly a parametry dobrovolnické činnosti 
 
Tato kapitola se zaměřuje na individuálního dobrovolníka a styl jeho či její dobrovolnické 
činnosti. Hustinx a Lammertyn (2003) spojují nový reflexivní vzorec dobrovolnictví s 
nastupujícím novým vzorcem modernizace (Beck, 1992). Hybatelem a motorem transformace 
dobrovolnických vzorců je tedy proces modernizace,  který do dobrovolnictví vnáší silné 
prvky individualizace, jež ovlivňuje styl dobrovolnických aktivit. Pro nový vzorec je typická 
dobrovolnická činnost, která se neváže na členství v organizaci. Např. Inglehart ukazuje, 
že v postindustriálních zemích ve srovnání s rozvojovými klesá u mladé generace členství ve 
většině typů OOS, ale nikoliv míra dobrovolnické činnosti. Rozvinutá postindustriální 
společnost se svými kulturními změnami tedy spíše než k poklesu participace vede k její 
proměně; jedná se o nástup dobrovolnictví nevázaného na členství v  organizaci (Inglehart, 
2003). Na tento rys ve spojitosti s novým vzorcem dobrovolnictví jako na důsledek 
individualizace v podobě snížené organizační loajality poukazují i další autoři (Selle, 
Wollebaek, 2003; Hustinx,  Lammertyn, 2003; Hustinx, 2004; Rochester et al., 2010).  
 
Společenské změny vedou k vyšší individualizaci dobrovolnictví a spolu s ní se z něho 
začínají vytrácet kolektivní dobrovolníci, jejichž činnost se odvíjí od příslušnosti k určité 
skupině a od poměrně fixní pozice v určité sociální konfiguraci. Pro kolektivního (klasického) 
dobrovolníka je dobrovolnictví „v zásadě výrazem příslušnosti ke skupině a způsobem 
vyznačení hranic určité komunity“ (Hustinx, 2004, s. 552). Naproti tomu pro reflexivního 
dobrovolníka je typická vyšší mobilita a flexibilita ve všech sférách života (průběžná 
rekonstrukce vlastní identity a biografie); dobrovolnictví je součástí tohoto aktivního přístupu 
k budování vlastního života a identity: „Hledajíce optimální biografickou shodu, reflexivní 
dobrovolníci vyžadují vysokou míru mobility a flexibility v dobrovolnické činnosti“ (Ibid.).  
Pro nové dobrovolníky je tedy zadruhé charakteristický příležitostný, krátkodobý styl 
dobrovolnictví, jenž souvisí s jejich nízkou organizační loajalitou (nepracují dlouhou dobu 
pro jednu konkrétní organizaci, střídají projekty). 

Zatřetí je pro dobrovolníky podstatné to, jakou práci vykonávají, spíše než to, pro jakou 
organizaci pracují. Projekt, na kterém budou pracovat, si reflexivní dobrovolníci vybírají 
podle svých osobních preferencí. Nevěnují se automaticky tomu, co by jim nabízelo jejich 
spojenectví s organizací. Můžeme předpokládat, že novému vzorci dobrovolnictví odpovídá 
činnost v oblasti advokačního dobrovolnictví, která se velmi blíží konceptu společenského 
aktivismu, usiluje o změnu společenských podmínek, snaží se o vliv na veřejnou politiku, 
ovlivňuje názor veřejnosti (Wilson, 2008, s. 17—22). Nejde však pouze o specifický typ 
organizací, kde se tento typ dobrovolnictví odehrává. Můžeme se zaměřit přímo na typ 
činnosti, kterou dobrovolník vykonává a jejímž prostřednictvím můžeme odlišit 
„dobrovolnictví v týle“ od „dobrovolnictví v první linii“, které bychom s novým vzorcem 
mohli spojovat (viz dále v kapitole). 
 
Změny dobrovolnictví nemusí být patrné v celku, například na snižování podílu dobrovolníků 
v populaci. Musick a Wilson (v kontextu USA) úpadek dobrovolnictví odmítají.42 Dekker a 
van den Broek na srovnávací analýze dat z evropských zemí a USA v podobném duchu 
ukazují, že pokročilejší modernizace (individualizace) se nepojí s nižším podílem 
                                                           
42  Na rozdíl od počtu členů, které u některých organizací klesají, jak o tom píše Putnam (2000); Wilson a 
Musick  však zároveň citují autory, kteří ukazují, že vznikají nové organizace a v nich nová členství. Ani 
v případě členství nemusí tedy jít o celkově klesající trend (2008, s. 380—381). 
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dobrovolníků (ani členství) v populaci (1998). Změny vzorců dobrovolnictví, k nimž vlivem 
individualizace dochází, jsou skryté pod povrchem celkových podílů dobrovolníků. Na 
základě výše nastíněného přístupu se v  této kapitole zaměříme na: 
 

• parametry dobrovolnické činnosti: stabilita činnosti pro jednu organizaci; 
pravidelnost činnosti; intenzita činnosti; 

• oblast dobrovolnické činnosti: (2.1) oblast působení reportovaná dobrovolníkem 
(rozlišíme činnosti přímo v kontaktu s klienty nebo se sociálním problémem (tzv. front 
line volunteering) od podpůrných činností, které se týkají především chodu organizace 
samé v nejširším smyslu slova); (2.2) oblast činnosti odvozená od typu organizace, pro 
niž dobrovolník pracuje (půjde o rozlišení na organizace zájmové, servisní a 
advokační); 

• souvislosti členství a dobrovolnictví: souběh členství a dobrovolnictví; význam, 
který dobrovolníci přikládají členství (členství v organizaci je zásadním parametrem 
organizační dimenze (viz sedmá kapitola), proto část analýzy členství prezentujeme 
tam; přesto považujeme za nezbytné je v omezené míře uvést i zde). 

 
Dále se budeme věnovat firemnímu  a virtuálnímu  dobrovolnictví, jako dvěma nastupujícím 
fenoménům. Zajímá nás, nakolik jsou mezi dobrovolníky tyto typy dobrovolnictví v ČR 
rozšířené a jestli se dají spojovat s novým vzorcem dobrovolnictví.  
  
Ze sociálních a demografických rysů dobrovolníků jsou pro nás podstatné ty, které se přímo 
vztahují k uvažování o proměně vzorců dobrovolnictví (obecněji tedy k uvažování o vlivu 
individualizace a biografického rámce na styl dobrovolnické participace), a to je především 
věk. Předpokládáme, že dobrovolníci v mladších věkových kategoriích jsou nositeli nového 
vzorce. Je přitom třeba obezřetnosti, protože rozdíly mezi věkovými kategoriemi sice mohou 
být výsledkem generační změny (pokud si rozdílné rysy dobrovolnictví mládež uchová i 
v pozdějším věku), ale také může jít o rozdíly, které souvisejí spíše s životními etapami.  
 
Věk dobrovolníků je z hlediska proměn vzorců dobrovolnictví jedním z nejdůležitějších 
faktorů. Odlišnosti v dobrovolnictví mladé generace totiž můžeme interpretovat jako indikátor 
probíhajících změn ve společnosti (Selle, Wollebaek, 2003; Inglehart, 2003). Podobně jako 
Selle a Wollebaek vycházíme z předpokladu, že rozdíly mezi generacemi odrážejí sociální 
změnu. Stejný přístup ke studiu sociální změny volil Inglehart v klasickém výzkumu proměny 
materiálních hodnot (1967) nebo zčásti Putnam ve studii proměn občanské společnosti 
(2000). Selle a Wollebaek analyzují změnu ze dvou různých úhlů – na jedné straně vnímají 
individuální rozdíly (mezi mládeží43 a ostatními občany) a na straně druhé rozdíly na úrovni 
organizací (počty nově založených a zrušených organizací občanské společnosti podle oblasti 
činnosti). Podle nich se tím zvyšuje šance, že sledované rozdíly jsou něčím víc, než 
důsledkem životního cyklu nebo jiných vlivů (2003, s.166). V této kapitole se zaměřujeme na 
individuální rozdíly v dobrovolnických stylech; organizační rovině se věnuje sedmá kapitola.  
 
Přidáváme dva další indikátory, které však nejsou zcela neproblematické. Zaprvé vzdělání. 
Předpokládáme, že vyšší vzdělanostní kategorie se pojí s pokročilou fází modernizace, a že 
jsou tedy nositelkami nového vzorce. Problém je, že vyšší vzdělání je obecně stabilním 
korelátem formálního dobrovolnictví nejen v České republice; Wilson o něm dokonce píše 
jako o nejkonzistentnějším prediktoru dobrovolnictví vůbec. Vyšší vzdělání poskytuje více 

                                                           
43  Podobně jako tito autoři definujeme mládež v rozpětí 15—24 let (jejich použitá kategorie zahrnuje lidi 
ve věku 16—24 let). 
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příležitostí setkávat se s občanskými hodnotami, umožňuje lépe si uvědomovat problémy 
druhých, zvyšuje empatii, podporuje sebevědomí a dává lepší šance na dobré materiální 
zabezpečení, které jednotlivci poskytuje svobodu k tomu, aby se mohl starat o potřeby 
druhých (2000, s. 219). Není tedy jisté, zda lze předpokládat, že nový vzorec dobrovolnictví 
bude souviset s vyšším vzděláním ještě konzistentněji než kolektivní vzorec; rozdíl nemusí 
být žádný. Dále můžeme předpokládat, že s novým vzorcem bude korespondovat 
vysokoškolské vzdělání (zatímco středoškolské vzdělání bude dominovat u kolektivního typu 
dobrovolnictví).44  
 
Zadruhé jako indikátor modernizace/individualizace budeme zkoumat i míru sekularizace, tj. 
členství v církvi a náboženské aktivity. Předpokládáme, že  členství v církvi a náboženská 
aktivita se s novým vzorcem neslučují. V České republice je podle Českého statistického 
úřadu téměř 60% osob bez vyznání, přičemž ke katolické církvi se hlásí asi 27% obyvatel; 
k ostatním církvím jedno procento nebo méně. Příčiny tohoto stavu lze hledat v okolnostech 
komunistického režimu (1948—1989), který religiozitu potlačoval a aktivně podporoval 
ateismus, i v tradičním českém antiklerikalismu, jenž má hlubší historické kořeny (Nešpor, 
2005). Z toho hlediska je potom otázka, zda bychom naopak neměli považovat sekularismus 
za „klasický“ vzorec a náboženské aktivity za nový společenský trend, který by se pojil s 
novým vzorcem dobrovolnictví.45 Přesto v souladu se zahraniční literaturou považujeme 
svázanost dobrovolnictví s církví a náboženstvím za indikátor kolektivního vzorce 
dobrovolnictví. 

V kapitole bereme v úvahu především věk dobrovolníků, částečně též vzdělání a míru 
sekularizace. Stranou tak stále zůstává řada sociálních a demografických ukazatelů, které na 
dobrovolnictví mají také vliv (zaměstnanecký status, manželský stav, přítomnost dětí 
v rodině, příjem).46 Někteří autoři například ukazují, že dobrovolnictví významně souvisí 
s životní dráhou dobrovolníků a s okolnostmi, které k ní patří a ovlivňují zapojení člověka do 
sociálních sítí nebo množství volného času (např. Rotolo, 2000; Oesterle, Kirkpatrick, 
Johnson, Mortimer, 2004; v Česku Pospíšilová, 2010). Fakt, že míra a charakter 
dobrovolnické činnosti souvisí s životní dráhou, a tedy s věkem, může intervenovat do níže 
popisovaných souvislostí mezi dobrovolnictvím (styly a oblasti) a věkem – při interpretaci 
výsledků proto musíme mít na paměti existenci dalších alternativních vysvětlení.  
 
Odborná literatura, která se věnuje dobrovolnictví, má tendenci soustředit se na formální, 
organizované dobrovolnictví (viz kapitola 3); pro studie, které se zabývají proměnou 
charakteru dobrovolnictví v pozdní modernitě, to platí dvojnásob. Také jádro této kapitoly 
tkví ve formálním dobrovolnictví. Na druhé straně neformální dobrovolnictví představuje 
významný kontext formálního dobrovolnictví a lze oprávněně očekávat jeho významný vliv 
na charakter formálního dobrovolnictví v ČR. Proto se nejdříve zastavíme u parametrů 
neformálního dobrovolnictví. 
 
4.1 Neformální dobrovolnictví 

                                                           
44  Wilson upozorňuje, že v některých oblastech dobrovolnictví nacházíme souvislost vzdělání a 
dobrovolnictví právě tohoto typu: míra dobrovolnictví neroste přímo úměrně s výškou dosaženého vzdělání, ale 
narůstá se středoškolským vzděláním a s vysokoškolským zase klesá; základní vzdělání však je konzistentně 
negativním faktorem (Wilson, 2000, s. 220).  
45  V poslední době lze sledovat jistou deprivatizaci náboženství v české společnosti, tedy návrat církví a 
náboženství do veřejného života (Nešpor, 2005, s. 30).  
46  V rámci deskriptivní analýzy dat byly zjištěny signifikantní souvislosti mezi těmito proměnnými a tím, 
zda člověk je či není dobrovolníkem (viz tabulka 9 v příloze 3). Některé z nich ovlivňují i frekvenci, stabilitu či 
intenzitu dobrovolnictví.     
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Předpokládáme, že neformální dobrovolníci jsou nositelé kolektivního vzorce dobrovolnictví, 
které existuje v komunitách kontinuálně, nehledě na období komunismu. Za socialismu byly 
málo rozvinuty služby a neformální vzájemná pomoc hrála v životě lidí významnou roli. 
Tento fenomén si udržel svoji důležitost i po pádu vlády komunistické strany. Jak konstatují 
Pichler a Wallace, sociální kapitál obyvatelstva střední a východní Evropy je typický 
přetrvávající vysokou mírou neformálního sociálního kapitálu na úkor formálního, přičemž 
v západní Evropě je tomu právě naopak (Pichler, Wallace, 2007, s. 431). Howard (2000) 
považuje existenci neformálních sítí za jeden z klíčových faktorů, které podle něj vysvětlují 
nízkou participaci občanů postkomunistických zemí v občanské společnosti (tj. především 
nízkou míru členství v OOS). 
  
Když se podíváme na strukturu aktivit neformálních dobrovolníků v ČR, vidíme, že v ní 
jednoznačně dominují aktivity sousedské výpomoci (té se věnovalo 72% neformálních 
dobrovolníků). To znamená, že neformální dobrovolnictví v ČR je převážně součástí vztahů 
vzájemné závislosti na komunitní úrovni. Je vyjádřením toho, co kdysi Durkheim nazýval 
organickou solidaritou lidí sdílejících stejný, resp. podobný osud. Organickou solidaritu 
Durkheim spojoval s nástupem industriální společnosti.  
 
Na roli neformálního dobrovolnictví v proměnách vzorců by se dalo pohlížet i jinak. Dekker a 
van den Broek (1998) v diskusi „sektorového“ konceptu občanské společnosti (takového, v 
němž je občanská společnost definována jako sektor mezi státem, trhem a rodinou či 
komunitou) píší, že stát a trh často chápeme jako hrozbu pro občanskou společnost i 
komunitu. Někdy je však podle nich komunita vnímána spíše jako útočiště pro občany, kteří 
se stahují z veřejné sféry. Zatímco „jádro občanské společnosti ohrožuje stát a trh, stále více 
individualističtí občané…“ dezertují do komunity (1998, s. 16). V tomto pojetí by neformální 
dobrovolnictví (typické pro komunitu) nebylo pozůstatkem tradičních vzorců chování, ale 
naopak spíše výrazem nových trendů, spojených s individualizací.  
 
Také podle Komtera dochází v podmínkách nadcházející postindustriální společnosti 
k transformaci organické solidarity v segmentovanou solidaritu. Děje se tak díky vzestupu 
státem organizované, formální solidarity, která podle něj do velké míry zrušila vzájemnou 
závislost lidí a umožnila individualizaci neformální solidarity. Neformální solidarita se v nové 
éře stala méně záležitostí vzájemné závislosti a více záležitostí osobních preferencí (Komter, 
2005, s. 208—212). 
 
V České republice se 38% občanů věnuje neformálnímu dobrovolnictví, přičemž 40% z nich 
se zároveň věnuje i dobrovolnictví formálnímu. Obě sféry dobrovolnictví spolu úzce 
souvisejí, což ostatně platí i pro další evropské země (Dekker, 2008). Dekker uvádí podíl 
neformálních dobrovolníků v populaci (od 15 let) evropských zemí na základě Eurobarometru  
od 25% v Maďarsku a Portugalsku, po téměř 70% ve Finsku, Slovinsku a Lotyšsku. Podíl 
formálních dobrovolníků ve skupině neformálních činí 14% v Bulharsku a Rumunsku, 38% 
v Maďarsku a 45% v Itálii (2008). Z tohoto hlediska patříme k zemím, kde je poměrně vysoká 
míra neformálního dobrovolnictví a kde je formální a neformální dobrovolnictví poměrně 
úzce svázáno. Řadíme se také k dominantní skupině evropských zemí,47 v nichž míra 

                                                           
47  Podle grafu, který prezentuje Dekker (2008), se v této skupině nachází většina zemí EU až na jednu 
nebo dvě výjimky, které mají podíly obou typů dobrovolníků hodně podobné; samozřejmě značné rozdíly 
existují v síle převahy neformálních dobrovolníků. 
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neformálního dobrovolnictví převyšuje dobrovolnictví formální48 (např. v USA je tomu 
naopak). 
 
Z hlediska typu činnosti převažuje v neformálním dobrovolnictví sousedská výpomoc 
(domácí práce, péče o zahradu, nákupy, doprava, hlídání dětí či domácích zvířat, zalévání 
květin apod.), věnuje se jí 72% neformálních dobrovolníků. Velmi častá je neformální 
činnost, kterou bychom v paralele s formálním dobrovolnictvím mohli označit jako „servisní“ 
(pomoc potřebnému člověku v nouzi, např. hladovému apod., pomoc nemocnému nebo 
bezmocnému člověku) a jíž se věnuje 41% neformálních dobrovolníků. Přinejmenším každý 
desátý neformální dobrovolník (14%) se zabývá činností, kterou bychom mohli nazvat 
„advokační“, tedy obhajobou práv a zájmů (pomoc lidem, které někdo utiskoval, ohrožoval, 
kteří sami neuměli získat to, nač měli nárok).  
 
Tabulka 4.1 Neformální dobrovolnictví podle typu činnosti 

Typ činnosti Frekvence % 

Sousedský 1027 72 

Servisní 586 41 

Advokační49 196 14 

Celkem neformálních dobrovolníků 1430 10050 
N = 1430 
 
Většina dobrovolníků se věnuje sousedské výpomoci, ale dvě třetiny z nich se vedle toho 
zároveň věnují i jiným typům neformální činnosti (33% z nich se věnuje pouze sousedské 
výpomoci) – typy neformálních činností se značně překrývají a kumulují. Výše uvedené 
rozlišení neformálních dobrovolníků podle typu činnosti má tedy své meze. Další specifika 
neformálního dobrovolnictví již můžeme sledovat jen na úrovni odlišnosti od dobrovolnictví 
formálního. Liší se menší intenzitou práce (za poslední 4 týdny pracovali neformální 
dobrovolníci v průměru 8 hodin, medián 5 hodin, kdežto formální dobrovolníci v průměru 11 
hodin, medián 8 hodin). Mezi formálními dobrovolníky odpracovalo 1—5 hodin za poslední 
měsíc 35% dobrovolníků, mezi neformálními se v této nejnižší kategorii intenzity činnosti 
pohybuje 58% dobrovolníků. 
 
Formální dobrovolnictví je z hlediska pohlaví celkově nediferencované (nepřevažují ženy nad 
muži ani obráceně), v neformálním dobrovolnictví převažují ženy (představují 56% 
neformálních dobrovolníků). Zatímco ve formálním dobrovolnictví platí, že mezi „tahouny“ 
(nadprůměrně intenzivními dobrovolníky) se najednou v převaze objeví muži (představují 
60% „tahounů“), v neformálním dobrovolnictví ve všech kategoriích intenzity převažují ženy 
(mezi „tahouny“ představují 59%). 
 
Zatímco v míře formálního dobrovolnictví se specificky projevuje jenom skupina seniorů 
(kteří se mu věnují méně než ostatní věkové kategorie), v neformálním dobrovolnictví se 
negativně profiluje i skupina občanů ve věku 15 až 24 let (k této odlišnosti se ještě dostaneme 

                                                           
48  I v Kanadě převažuje neformální dobrovolnictví (formálnímu dobrovolnictví se věnuje 46%, 
neformálnímu 80% občanů) (Hall et al., 2009). 
49  Mezi variantami odpovědí byla dále pomoc v formě práce pro životní prostředí všech, a pomoc 
zvířatům (celkem N 243, 17% všech neformálních dobrovolníků). Je otázka, nakolik tyto kategorie lze zařadit 
k advokačnímu dobrovolnictví. Kdybychom tak učinili, rozrostla by se tato kategorie na 394 případů (28%). 
50  Respondenti mohli jmenovat více činností zároveň, proto součet nedává 100%. Stranou jsme v tabulce 
ponechali pomoc životnímu prostředí a zvířatům.  
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v části věnované formálnímu dobrovolnictví). U neformálního dobrovolnictví by v budoucnu 
mohla být mladá generace nositelem snížené neformální dobrovolnické angažovanosti, což 
ale v případě formálního dobrovolnictví neplatí.  
 
Poslední rozdíl mezi formálním a neformálním dobrovolnictvím z hlediska vzorců souvisí se 
sekularizací. Pro obě formy dobrovolnictví platí, že se mezi dobrovolníky ve zvýšené míře 
vyskytují členové církví a především lidé praktikující náboženství.51 To staví obě formy 
dobrovolnictví shodně na stranu kolektivního vzorce. Mezi členy církví a nábožensky 
aktivními lidmi máme zkrátka o něco větší šanci potkat dobrovolníka (formálního i 
neformálního), než ve zbytku populace.  
 
4.2 Formální dobrovolnictví – úvodní charakteristika 
 
Formálnímu dobrovolnictví, tedy dobrovolnické činnosti pro dobrovolnou, neziskovou 
organizaci nebo prostřednictvím takové organizace, se v České republice věnuje 30% občanů 
od 15 let. Výzkum European Values Study (EVS) řadí Českou republiku s podobným podílem 
formálních dobrovolníků (29%)52 mezi země jako je Belgie, Rakousko, Francie nebo 
Německo (33—24% dobrovolníků). V jiných evropských zemích je sice podíl dobrovolníků 
podstatně vyšší (47—36% v Holandsku, Finsku nebo Dánsku) a jinde naopak podstatně nižší 
(14—9% v Portugalsku, Slovensku, Španělsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku či Polsku). 
Z hlediska podílu formálních dobrovolníků v populaci tedy Česká republika nijak nezaostává 
za ostatními zeměmi Evropy ani nenaplňuje představu o úpadku dobrovolnictví 
v postkomunistických zemích (Jucknevicius, Savicka, 2003; Howard, 2003). 
 
V teoretické části jsme popsali nové společenské trendy, se kterými souvisí nové vzorce 
dobrovolnictví. Jeden z nich hovoří o nástupu dobrovolníků v krajních věkových kategoriích 
(mládeže a seniorů), tj. o vyrovnávání křivky normálního rozložení dobrovolníků podle věku, 
přičemž vrchol tvoří nejpočetnější respondenti středního věku (což odpovídá 
normálnímu/běžnému rozložení lidí podle věku v populaci). Zatímco tento trend předpokládá 
nárůst počtu mladých dobrovolníků stejně jako dobrovolníků v seniorském věku (takže se 
rozdíly podle věku téměř stírají), naše data ukazují, že k takové situaci v českém 
dobrovolnictví nedochází – alespoň při úvodním letmém pohledu na dobrovolnictví celkově. 
Nelze říci, že by právě mládež byla specifickou skupinou, která se odlišuje od ostatních 
občanů z hlediska podílu dobrovolníků.53 Seniorský věk je dokonce parametrem, který 
pravděpodobnost dobrovolnictví statisticky významně snižuje.  

Tabulka 4.2 Věkové kategorie mezi dobrovolníky (%) 

Věkové kategorie (let) Celkem  

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+  

Formální dobrovolníci    
(N = 372254) 

13 18 17 18 21 13 (---) 100 

                                                           
51  Neformální: (a) členové církví Asymp.sig. (2-sided) 0,087, adjusted residual 1,7, (b) náboženská 
aktivita Asymp.sig. (2-sided) 0,005, adjusted residual 2,8; formální: (a) členové církví Asymp.sig. (2-sided) 
0,008, adjusted residual 2,7, (b) náboženská aktivita Asymp.sig. (2-sided) 0,000, adjusted residual 4,7. 
52  Reprezentativní šetření na vzorku populace od 18 let; poslední vlna EVS za rok 2008. 
53  Není statisticky signifikantní korelace (mládež vs. ostatní by dobrovolník ano/ne). 
54 Tabulka kombinuje řádky ze dvou různých tabulek (neformální ano/ne podle věku) a (formální ano/ne podle 
věku). 
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Neformální dobrovolníci 
(N = 3703) 

10 (-) 16 16 19 (++) 23 (++) 15 (--) 100 

 
Při pohledu na tabulku vidíme, že mládeže je skutečně mezi formálními dobrovolníky 
nejméně, podobně jako seniorů. To odpovídá obecnému („laickému“) předpokladu, že 
dobrovolnictví se nejméně věnují právě mladí a staří. Tak to vyjádřili respondenti v nedávném 
průzkumu (STEM 2010), v odpovědi na otázku „Řekl/a byste na základě svých zkušeností, že 
následující skupiny jsou občansky aktivní? Nemusíte mít přesnou znalost, stačí Váš celkový 
pocit.“ Nejmenší podíl občanů vnímá jako občansky aktivní mládež do 29 let (32%) a seniory 
nad 60 let (34%). Občanská aktivita (kam řadíme i dobrovolnictví) ostatních věkových skupin 
je připouštěna mnohem větší částí respondentů (47% až 59%). Obecný předpoklad však 
přestává pro formální dobrovolnictví platit, zaměříme-li se na podíl dobrovolníků uvnitř 
jednotlivých věkových skupin. Mládeže nebo seniorů přece může být mezi dobrovolníky 
málo prostě proto, že je jich celkově málo v populaci. Za sociologicky relevantní pro 
posouzení dobrovolnictví ve vztahu k věku proto považujeme spíše pohled zevnitř 
jednotlivých věkových kategorií (tabulka 4.3). 
 
Tabulka 4.3 Dobrovolnictví podle věku (%) 

Věkové kategorie (let)  

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Formální dobrovolníci  32 33 32 33 29 22 (---) 

Ne-dobrovolníci 68 67 68 67 71 78 (+++) 

Celkem (N = 3722) 100 100 100 100 100 100 

Neformální 
dobrovolníci 

33 (-) 37 37 43 (++) 42 (++) 32 (--) 

Ne-dobrovolníci 67 (+) 63 63 57 (--) 58 (--) 68 (++) 

Celkem (N = 3703) 100 100 100 100 100 100 

 
Tabulka 4.3 ukazuje, že podíly formálních dobrovolníků uvnitř jednotlivých věkových 
kategorií jsou téměř totožné, s výjimkou sníženého podílu dobrovolníků u seniorů. Mladý věk 
tedy není faktorem, který by formální dobrovolníky diferencoval. Vyjádřeno jinými slovy, 
z hlediska formálního dobrovolnictví není mládež o nic více ani o nic méně aktivní než ostatní 
věkové skupiny (s výjimkou seniorů). Formální dobrovolnictví jako celek tedy nelze spojovat 
s představou generační změny. Neformální dobrovolnictví je naproti tomu podle věku 
diferencované poměrně silně; ve zvýšené míře je záležitostí občanů staršího věku nad 45 let 
(s výjimkou seniorů, u nichž už můžeme uvažovat o zhoršeném zdraví jako o faktoru, který 
vysvětluje jejich odlišnost), zatímco mládež se profiluje jako méně aktivní. Pokud by se tedy 
v dobrovolnictví měla odehrávat generační změna, pak by to bylo pravděpodobně právě v 
neformálním dobrovolnictví, které je neseno staršími věkovými kategoriemi a mládeže se 
týká v menší míře. 
 
Z hlediska vzdělání se podle očekávání a zkušeností ze zahraničních výzkumů ukazuje, že 
míru formálního dobrovolnictví pozitivně ovlivňuje vyšší dosažené vzdělání (středoškolské a 
především vysokoškolské). Srovnání s neformálním dobrovolnictvím ukazuje, že 



63 

 

vysokoškolské vzdělání se jako specifický pozitivní faktor pojí právě na dobrovolnictví 
formální, ale na neformální dobrovolnictví velký vliv nemá. To naznačuje, že neformální 
dobrovolnictví lze chápat jako tradičnější formu dobrovolnictví, méně závislou na faktorech 
druhé vlny modernizace, mezi něž patří vysoké vzdělání. 
 

Tabulka 4.4 Dobrovolnictví podle vzdělání (%) 

Vzdělanostní kategorie55  

ZŠ SŠ VŠ/VOŠ 
Celkem 

Formální dobrovolníci     
(N = 3791) 

43 (---) 41 (+++) 15 (+++) 100 

Neformální dobrovolníci 
(N = 3775) 

47 (---) 41 (+++) 12 100 

 

V souvislosti se sekularizací se naše očekávání nepotvrzují. S dobrovolnictvím pozitivně 
nesouvisí sekularizace, ale naopak církev a náboženství (platí pro formální i neformální 
dobrovolnictví stejně). Jak náboženská aktivita, tak členství v církvi jsou v globálním pohledu 
pozitivními faktory vedoucími k dobrovolnictví. A to přesto, že vzhledem k celkově nízkému 
podílu věřících je podíl nábožensky aktivních dobrovolníků relativně nízký. Pro srovnání 
v USA nenavštívilo v posledním roce bohoslužby pouze 15% formálních dobrovolníků (u nás 
je nenavštívilo 60%) a 23% formálních dobrovolníků není členem církve (u nás není členem 
70%) (Jalandoni, Hume, 2001).  

Tabulka 4.5 Dobrovolnictví podle míry sekularizace (%) 

Náboženská aktivita56 (N = 3686) Členství v církvi57 (N = 3779)  

Ano Ne Ano Ne 

Formální dobrovolníci 40 (+++) 60 (---) 30 (++) 70 (--) 

 

Vyvstává však otázka, nakolik lze ve vysoce a tradičně sekularizované společnosti ještě 
chápat sekularizaci jako měřítko modernizace, především měřítko tzv. pozdní moderny či 
druhé modernity. Vyznávání víry v době socialismu částečně sehrávalo roli protestu proti 
režimu, byť ve skryté, kulturně kódované podobě (Marada, 2003). Také Nešpor upozorňuje 
na roli náboženství, především katolicismu, jako symbolu odporu proti režimu a zdůrazňuje 
očekávání, která s ním v revoluční době v roce 1989 byla spojena.58 Přestože v následujících 

                                                           
55 Nejvyšší ukončené školní vzdělání: (1) základní; (2) vyučen bez maturity, střední škola bez maturity (1+2 
kódováno jako ZŠ), (3) vyučen s maturitou, (4) středoškolské s maturitou (3+4 kódováno jako SŠ), (5) vyšší 
odborné, (6) vysokoškolské (5+6 kódováno jako VŠ). 
56 Jak často jste za posledních 12 měsíců navštívil/a bohoslužbu nebo náboženské setkání (kromě zvláštních 
příležitostí jako jsou svatby, pohřby nebo křest)? Nejméně jednou týdně, nejméně jednou za měsíc, nejméně 3-
4krát za rok, jen jedou nebo dvakrát za rok (kódováno jako ano), vůbec (kódováno jako ne).  
57 Jste členem nějaké církve? Ano, katolické, ano, jiné křesťanské, ano, jiné (kódováno jako ano), ne. 
 
58  Jak si všímá Nešpor, kanonizace sv. Anežky České v roce 1989 a následná návštěva papeže v 
Československu se stala „celonárodní manifestací síly českého křesťanství“ a „demonstrací odporu vůči 
nenáboženskému a protináboženskému komunistickému režimu“ (2005). 
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letech se církev z veřejného prostoru vytratila a míra religiozity české populace poklesla 
(mezi roky 1991 a 2001 se podle ČSÚ počet osob bez vyznání v populaci zvýšil ze 40% na 
téměř 60%), lze zaznamenat obnovení náboženských organizací v oblasti zdravotní péče, 
sociálních služeb nebo vzdělávání. Podle Nešpora přijali lidé existenci církví jako užitečnou 
alespoň v některých oblastech, především v péči o staré a nemocné lidi (Lužný, Navrátilová, 
2001, s. 95, cit. v Nešpor, 2005, s. 32). Očekává, že prostřednictvím církevních organizací 
bude docházet k částečné desekularizaci společnosti (2005, s. 32—33). Z tohoto hlediska 
opravdu nemusí být propojení církví/náboženství s dobrovolnictvím znakem přetrvávajícího 
kolektivního vzorce dobrovolnictví, ale možná spíše výrazem nástupu vzorce nového.  

Typický projev nového vzorce dobrovolnictví (tzv. programové či profesionalizované 
dobrovolnictví) je spojen s oblastí poskytování služeb. Právě tam přitom působí většina 
církevních právnických osob, které poskytují služby jako organizace občanské společnosti a 
zároveň angažují dobrovolníky. Jiří Tošner v Příloze 2 vysloveně uvádí hospicové hnutí jako 
jednu z oblastí, kde se daří dobrovolnickým centrům, a spojuje je s programovým 
dobrovolnictvím. Nešpor uvádí hospicové hnutí jako příklad nárůstu „nových náboženských 
možností“ v poslední době (Ibid). Role církve a náboženství v příbězích a vzorcích 
dobrovolnictví v České republice je tedy velmi specifická a zasloužila by si hlubší studium. 

V následujících částech se již podíváme pod povrch údajů o celkovém podílu dobrovolníků 
v populaci a pokusíme se zjistit, nakolik a kde se v současnosti v České republice můžeme 
setkat s tzv. novým vzorcem dobrovolnictví. 
 
4.3 Parametry dobrovolnické činnosti  
 
Předpokládáme, že nový vzorec dobrovolnictví se pojí s určitým stylem dobrovolnické 
činnosti z hlediska její stability, pravidelnosti a intenzity. Podle Lesley Hustinx se noví 
dobrovolníci činnosti věnují krátkodobě (jejich angažmá je jasně ohraničené v čase), 
nepravidelně a s menší intenzitou než kolektivní dobrovolníci (2004). Zaměřme se tedy na 
parametry dobrovolnické činnosti v následujícím pořadí: 

Stabilita (krátkodobá vs. dlouhodobá činnost) 
Pravidelnost (pravidelná vs. příležitostná či epizodická činnost) 
Intenzita (objem odpracovaných hodin: průměrný, podprůměrný, nadprůměrný) 

 
Stabilita dobrovolnické činnosti obsahuje dva aspekty (Wilson, 2000, s. 230): (a) vázanost 
k roli dobrovolníka v čase během života, tedy historii či „kariéru“ dobrovolnictví (v našem 
výzkumu není obsažena, protože jsme se dotazovali pouze na posledních 12 měsíců a otázku 
na počet „vystřídaných“ organizací dotazník neobsahoval59); (b) vázanost ke konkrétní 
organizaci nebo úkolu. Druhému aspektu se budeme věnovat nyní (tedy aspektu vázanosti 
dobrovolníka ke konkrétní organizaci z hlediska času).  

Dobrovolníci mohou u jedné organizace setrvávat různě dlouhou dobu. Přelétavost, 
krátkodobost dobrovolnických angažmá v různých organizacích přitom považujeme spolu 
s Lesley Hustinxovou a Fransem Lammertynem (2001, 2007) za rys individualizovaného 
dobrovolnictví, které se nepojuje s větší loajalitou k jedné konkrétní organizaci. Podobně také 
Danson (2003 in Rochester, 2010, s. 29—30) rozlišuje dlouhodobé a krátkodobé 
dobrovolníky, kteří se věnují jen konkrétně definovaným úkolům s omezeným trváním nebo 
při specifických událostech (aniž uvádí konkrétní časový rozsah). Macduff (2005) místo 

                                                           
59  Vzhledem k paměti respondentů by to byla otázka málo reliabilní; tento typ otázek podle nás lépe řeší 
jiné typy výzkumu (biografický výzkum apod.); prvním menším krokem v tomto směru byla studie Pospíšilové 
(2010). 
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označení krátkodobí dobrovolníci používá pojem „epizodičtí“, který kombinuje hledisko 
délky setrvání u jedné organizace s pravidelností dobrovolnického angažmá. Autorka je 
přitom poměrně konkrétní, když odlišuje jednorázové dobrovolníky (pracují pár hodin nebo 
den), dočasné (pracují pravidelně, ale maximálně 6 měsíců) a příležitostné dobrovolníky 
(pracují jenom pár hodin nebo měsíc, ale spolehlivě rok co rok). Chacón, Vecina a Dávila 
(2007) rozlišují dobrovolníky na krátkodobé (do 6 měsíců) a střednědobé (1 rok); za 
dlouhodobé považují již ty dobrovolníky, kteří v organizaci setrvali 2 roky. 

Méně než 6 měsíců pracuje pro jednu organizaci pouze 5% dobrovolníků; krátkodobé 
dobrovolnictví se tedy týká skutečně jen zlomku dobrovolníků. Střednědobé dobrovolnictví 
(setrvání po dobu 1 roku) se týká asi pětiny dobrovolníků. Střednědobí a krátkodobí 
dobrovolníci představují celkem čtvrtinu dobrovolníků (viz tabulka 4.6), zbývající tři čtvrtiny 
můžeme označit za dlouhodobé. Mezi nimi je také mnoho „skalních“ dobrovolníků, kteří pro 
jednu organizaci pracují více než 10 let (29% formálních dobrovolníků). 
 

Tabulka 4.6 Stabilita dobrovolnické činnosti pro jednu organizaci (%) 

Délka činnosti pro jednu 
organizaci60 Formální dobrovolníci 

1 rok nebo méně 25 

2-3 roky 16 
Krátkodobý styl 41 

4-5 let 15 

6-10 let 17 

Nad 10 let 29 

Dlouhodobý styl 59 

Celkem 10061   

N = 1114 

Skutečně vyvstává otázka, kde nastavit hranice „dlouhodobosti“, když představa tradičního 
dobrovolníka obnáší „časově neomezenou“ oddanost organizaci (Rochester et al., 2010). 
Časově neomezeným angažmá se sice nemyslí faktická časová „neomezenost“, ale spíše 
nepodmíněný přístup dobrovolníka k dobrovolnické práci, jíž se věnuje bez vědomí přesné 
časové hranice. Přesto nelze jednoznačně rozhodnout, zda například doba 2—3 let takovému 
přístupu dobrovolníků již odpovídá, nebo je příliš krátká. V literatuře jsme bohužel nenašli 
přesnější specifikace „dlouhodobosti“, než jaké uvádíme v diskusi výše.62 Proto jsme 
„dlouhodobý styl“ definovali jako činnost pro jednu organizaci trvající déle než 3 roky.  
 
Z hlediska pravidelnosti dobrovolnické činnosti můžeme spolu s britským národním 
výzkumem dobrovolnictví (National Centre 2007) rozdělit současné dobrovolníky (tj. ty, kteří 
se formální dobrovolnické práci věnovali v posledních 12 měsících) na dvě skupiny: 

9) pravidelní dobrovolníci (regular) jsou respondenti, kteří se za poslední rok věnovali 
dobrovolnické činnosti alespoň jednou měsíčně; 

                                                           
60 Jak dlouho již pro tuto organizaci dobrovolně pracujete? Méně než 6 měsíců, 6 měsíců až 1 rok, více než rok 
(vypište). 
61 Procenta v řádcích při součtu dají více než 100% proto, že jsme zaokrouhlovali směrem nahoru. 
62  Hustinx (2004) ve své analýze sice uvádí hranici 5 let, ale nijak ji nezdůvodňuje ani nediskutuje. 
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10) příležitostní dobrovolníci (occasional) jsou respondenti, kteří se dobrovolnické 
činnosti věnovali méně často než jedenkrát za měsíc; skupina zahrnuje jak činnosti, 
které se opakovaly jednou za několik měsíců, tak činnosti, kterým se dobrovolník 
věnoval pouze jednou (on a one-off, episodic basis). 63   

 

Tabulka 4.7 Pravidelnost dobrovolnické činnosti (%) 

Frekvence činnosti64 Formální dobrovolnictví 
Denně 4 
Týdně  33 
Měsíčně  37 

Pravidelný styl 74 

4x za rok 17 
1-2x za rok 9 

Příležitostný styl 26 

Celkem 100  100 
N = 1132  

 

Tři čtvrtiny dobrovolníků se věnují své činnosti pravidelně; pravidelný dobrovolnický styl je 
tak téměř normou, příležitostný výjimkou, která se týká jen čtvrtiny dobrovolníků. Zjistili 
jsme však, že pravidelný styl dobrovolnické činnosti pozitivně souvisí s dlouhodobým 
(stabilním) stylem. To znamená, že mezi pravidelnými dobrovolníky najdeme dlouhodobé 
dobrovolníky s větší pravděpodobností, než mezi příležitostnými. A naopak mezi 
příležitostnými dobrovolníky je zvýšená pravděpodobnost krátkodobého dobrovolnického 
stylu (viz tabulka 4.8). 

 

Tabulka 4.8 Souvislost pravidelnosti a stability dobrovolnické činnosti (%) 

Stabilita dobrovolnické činnosti pro jednu organizaci Celkem Dobrovolnický styl  
 Krátkodobá Dlouhodobá (nad 3 roky)  
Pravidelný  38 (-) 62 (+) 100 
Příležitostný  46 (+) 54 (-) 100 

N = 1099 

 

Podívejme se nyní, jak velkou část dobrovolníků vlastně tvoří ti, kteří vykazují krátkodobý a 
zároveň příležitostný styl činnosti (tedy styl, který odpovídá novému vzorci). Mezi 
dobrovolníky celkem tvoří příležitostní a zároveň krátkodobí dobrovolníci jen malou skupinu 
(12%). Naopak největší skupinu tvoří dlouhodobí (nad 3 roky) a pravidelní dobrovolníci 
(46%). Zbylá část dobrovolníků představuje smíšený styl činnosti (42%). Nový vzorec by 
tedy z tohoto hlediska byl zcela minoritní – týkal by se asi osminy dobrovolníků. 

Přidejme nyní třetí aspekt stylu dobrovolnické činnosti, totiž intenzitu činnosti, měřenou 
jako objem odpracovaných hodin. Průměrný počet hodin odpracovaných formálními 
dobrovolníky ve všech OOS za rok je 47 hodin. Údaj o odpracovaných hodinách za poslední 
měsíc považujeme za přesnější a věrohodnější,65 ačkoli má nevýhodu, že se týká jenom části 

                                                           
63  Na pravidelnost jsme se tedy přímo nedotazovali dobrovolníků (subjektivní posouzení), vyvodili jsme 
ji z údajů o frekvenci dobrovolnické činnosti.  
64  Jak často jste v posledních 12 měsících pro tuto organizaci dobrovolně pracoval/a? Téměř denně, každý 
týden, alespoň jednou za měsíc, přibližně jednou za tři měsíce, jen jednou nebo dvakrát 
65  Extrapolovat z údaje o posledních 4 týdnech na celý rok je prakticky nemožné. Naopak však můžeme 
celkem bez problémů z údaje za rok vypočítat průměrný údaj za 4 týdny. Při prostém přepočtu to vychází 4 
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dobrovolníků (těch, kteří pracovali právě v daném krátkém období66). Průměrný počet 
odpracovaných hodin za poslední měsíc je 11 (medián je 8 hodin).  

Téměř tři čtvrtiny dobrovolníků (71%) pracují do 10 hodin za měsíc. Velká skupina 
dobrovolníků tedy evidentně pracuje málo a malá skupina „tahounů“ velmi intenzivně. Horní 
čtvrtina formálních dobrovolníků pracuje v průměru 25 hodin za měsíc – to je více než 
dvojnásobek hodin odpracovaných v průměru ostatními dobrovolníky. Celkem odpracují 
„tahouni“ 57% hodin věnovaných formálnímu dobrovolnictví za měsíc. Podobně podle 
Musicka a Wilsona odpracuje v USA horní čtvrtina dobrovolníků 68% všech hodin, v Kanadě 
dokonce 73% hodin (2008, s. 27; jednalo se o údaje za rok, nikoli za 4 týdny). To znamená, že 
v těchto zemích se jádro dobrovolníků, kteří „táhnou“ činnost na svých bedrech, odlišuje od 
ostatních dobrovolníků ještě více než v Česku. 

S trochou nadsázky se dá říci, že stejně jako je počet dobrovolníků v Česku nižší než 
například v Kanadě (v Kanadě se formálnímu dobrovolnictví věnuje 46% občanů od 15 let, 
viz Hall et al., 2009) a stejně jako celkově odpracují dobrovolníci méně hodin (v Kanadě je to 
v průměru nikoli 47 hodin, ale 166 hodin za rok67), tak zároveň i jejich jádro pracuje na nižší 
obrátky. Kanada představuje jeden z „vrcholů“ dobrovolnictví v mezinárodním srovnání. 
Zajímavé však je, že odlišnosti od tohoto „ideálu“ lze pozorovat jak v šíři dobrovolnictví, tak 
v jeho intenzitě i v nasazení dobrovolnického jádra. 

Při popisu specifik dobrovolnické práce, rozlišuje Pearce dobrovolníky na členy „jádra“ a 
ostatní, kteří tvoří „periferii“.68 Se členy jádra spojuje Pearce (a) větší informovanost, (b) více 
času věnovaného práci, (c) vyšší pravidelnost;  dobrovolníky na periferii dělí na ty, kteří 
přispívají pravidelně (ale jen málo času), nebo na ty, kteří se zapojují příležitostně (1993, s. 
47—49). Z těchto okolností potom pro Pearce vyplývá i autorita členů jádra (kterou považuje 
za důležitý mechanismus řízení dobrovolníků v organizacích). Také Reed a Selbee (2003) 
odlišují jako užitečnou empirickou i analytickou kategorii nazvanou „intenzivní jádro“, tj. 
dobrovolníky, kteří se angažují s nadprůměrnou intenzitou (2003). 

 

Tabulka 4.9 Intenzita dobrovolnické činnosti za poslední měsíc  

Styl dobrovolnické činnosti Objem hodin za měsíc Formální dobrovolníci (%) 

Periferní 1-9 hodin 52 

                                                                                                                                                                                     

hodiny za měsíc, což je téměř třikrát méně, než kolik v průměru udávali dobrovolníci v přímém dotazu na 
poslední 4 týdny. Kladli jsme si otázku, proč vyšel tak velký rozdíl. Je možné, že větší šanci odpovídat na otázku 
za 4 týdny měli pravidelní dobrovolníci (kteří zároveň třeba pracují intenzivněji?). Šlo by to srovnat na 
podsouboru pravidelných dobrovolníků, tam by se oba údaje teoreticky měly blížit. Průměr odpracovaných 
hodin za rok v podsouboru pravidelných dobrovolníků (kteří pracují minimálně jednou za měsíc) stoupne na 
56,5 hodin, což je však pořád pouze 5 hodin za měsíc. Přitom jejich průměrný počet hodin udaný za 4 týdny je 
12 hodin. Jiné vysvětlení je, že zpětný odhad za období 12 měsíců již nefunguje přesně a respondenti dost 
drasticky podceňují objem práce (vypovídá to možná ale i o nepozornosti nebo spěchu při odpovídání na 
otázky).  
66  V analýzách, do kterých vstupuje intenzita práce, je proto podstatně nižší počet případů. Za poslední 
měsíc pracovalo 754 dobrovolníků (tedy 64% z celkového počtu 1132 formálních dobrovolníků), z toho počet 
hodin uvedlo 720. 
67  Kdybychom prostě extrapolovali z údaje pro ČR za 4 týdny na celý rok (tj. 11 x 12), dostali bychom 
132 hodin za rok. Taková extrapolace je však metodologicky nepodložená a uvádíme ji zde jen pro ilustraci. 
68  Členové jádra jsou v kontaktu s každým i mezi sebou navzájem, kdežto členové periferie jednají 
obvykle jen se členy jádra. „Jádro“ přitom odlišují od „periferie“ osobní rysy dobrovolníků – hlavním je míra 
nasazení pro organizaci (1993, s. 10). 
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Semiperiferní 10-12 hodin69 23 

Jádro („tahouni“)  13 a více hodin 25 

Celkem  100 

N = 720 

 

Přestože pojmenování „jádro“, „semiperiferní“ a „periferní“ dobrovolníci není vždycky 
výstižné a pro některé účely se hodit nemusí, v knize je používáme jako ekvivalent čistě 
deskriptivního označení „nadprůměrný“, „průměrný“ a „podprůměrný“ pracovník, a to 
jednak, abychom čerpali z analytického potenciálu těchto konceptů (Pearce; Reed, Selbee 
výše) a jednak abychom se vyhnuli hodnotícímu přesahu slov „průměrný“ a „podprůměrný“.  

 

Tabulka 4.10 Intenzita a pravidelnost dobrovolnické činnosti (%) 

Styl dobrovolnické 
činnosti 

Pravidelní dobrovolníci Příležitostní dobrovolníci 

Periferní 50 (---) 71 (+++) 

Semiperiferní 23 16 

Jádro („tahouni“)  27 (++) 13 (--) 

Celkem 100 100 

N = 713 

 

V tabulce 4.10 vidíme, že do jádra patří 27% pravidelných dobrovolníků, ale pouze poloviční 
podíl dobrovolníků příležitostných (13%). Mezi pravidelnými dobrovolníky je tedy 
nadprůměrně intenzivní dobrovolnický styl dvakrát tak častý, než mezi příležitostnými. Když 
se na situaci podíváme z druhé strany a položíme si otázku „kdo jsou „tahouni“?“, můžeme 
říci, že 94% tahounů představují pravidelní dobrovolníci. Intenzivní jádro dobrovolníků je 
tedy tvořeno prakticky jenom pravidelnými dobrovolníky.70 Dále mezi členy jádra převažují 
dlouhodobí dobrovolníci (v jádru tvoří 69%, kdežto v periferii 60%). Poslední 
charakteristikou, která statisticky významně diferencuje mezi styly dobrovolnické činnosti 
z hlediska intenzity, je význam členství v organizaci. Členství je ve srovnání s představiteli 
periferie důležité pro větší podíl členů jádra a pro větší podíl semiperiferních dobrovolníků 
(členství je důležité pro 92% periferních dobrovolníků a shodně pro 96% semiperiferních 
dobrovolníků i tahounů).71 

Celkově se ukázaly očekávané souvislosti mezi příslušností k jádru (tj. nadprůměrně 
intenzivním dobrovolnickým stylem) a pravidelným i dlouhodobým stylem dobrovolnické 

                                                           
69  Hranice „průměru“ jsem nastavila na +/- 1 hodina od přesné průměrné hodnoty (11 hodin), tj. 
podprůměr = 1-9, průměr = 10-12, nadprůměr = 13-84 hodin. 
70  Nutno podotknout, že tím, že měříme intenzitu dobrovolnické činnosti na vzorku respondentů, kteří se 
činnosti věnovali poslední měsíc, máme v analyzovaném vzorku vyšší procento pravidelných dobrovolníků. 
Zkrátka měli vyšší šanci se dostat mezi ty, kteří pracovali během posledního měsíce. Mezi dobrovolníky celkově 
je pravidelných dobrovolníků 74%, zato v podsouboru těch, kteří pracovali poslední 4 týdny (tj. těch, které zde 
analyzujeme), je pravidelných dobrovolníků 88%. 
71  Souvislost zůstává signifikantní i po vyloučení nečlenů z analýzy.  
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činnosti a významem členství. V tomto smyslu jsou tedy dobrovolníci z jádra organizací 
klasickými, kolektivními dobrovolníky. Na druhou stranu nebyla prokázána statisticky 
významná souvislost mezi jádrem a tím, zda dobrovolník je, či není členem OOS (ani tím, zda 
je členem více organizací zároveň). S členstvím však pozitivně souvisí jak dlouhodobost 
dobrovolnického stylu, tak jeho pravidelnost (viz tabulky 1 a 2 v Příloze 3). Přestože je podíl 
nečlenů mezi dobrovolníky celkově velmi nízký (jen 9%), mezi dlouhodobými dobrovolníky 
najdeme nečlenů OOS čtyřikrát méně než mezi dobrovolníky krátkodobými (4% vs. 17%). 
Podobně je podíl nečlenů téměř třikrát nižší mezi pravidelnými dobrovolníky ve srovnání 
s příležitostnými (6% vs. 16%). Pokud bychom někde mezi dobrovolníky chtěli hledat 
nečleny, máme mnohokrát vyšší šanci narazit na ně ve skupině krátkodobých či 
příležitostných dobrovolníků. Naopak dlouhodobý a pravidelný styl dobrovolnické aktivity je 
ve zvýšené míře vlastní těm dobrovolníkům, kteří jsou členy organizací.  

Obdobně potom „funguje“ i souvislost s významem členství pro dobrovolníky.72 Důležitost 
členství pro dobrovolníky se ve zvýšené míře pojí s dlouhodobým a pravidelným 
dobrovolnickým stylem. Vzhledem k tomu, že členství v organizaci je dominantním rysem 
českého dobrovolnictví a že většina dobrovolníků navíc považuje členství za důležité, jedná 
se zde spíše o tendence, o marginální rozdíly73 (byť statisticky signifikantní). Opět se však 
potvrzuje očekávaná souvislost mezi několika předpokládanými rysy vzorců dobrovolnictví: 
na jedné straně stojí dlouhodobý a pravidelný styl, členství a význam členství pro 
dobrovolníky (tj. kolektivní vzorec), na straně druhé krátkodobý a příležitostný styl, více 
dobrovolníků odpojených od členství a menší význam členství. 

 

Tabulka 4.11 Styl dobrovolnické činnosti a význam členství v organizaci (%) 

STABILITA Členství důležité Členství nedůležité Celkem (N = 1030) 

Dlouhodobí (nad 3 roky) 93 (+++) 7 (---) 100 

Krátkodobí 85 (---) 15 (+++) 100 

PRAVIDELNOST Členství důležité Členství nedůležité Celkem (N = 1028) 

Pravidelní 93 (+++) 7 (---) 100 

Příležitostní 79 (---) 21 (+++) 100 

 

Parametry dobrovolnické činnosti z hlediska vybraných sociálních a demografických 
charakteristik 

Mezi dobrovolníky, kteří odpracují nadprůměrný počet hodin za měsíc, tedy mezi „tahouny“ 
najdeme se zvýšenou pravděpodobností dobrovolníky ve věkové kategorii 45—54 let a 
dobrovolníky nad 65 let. V obou případech tvoří tahouni 33% dobrovolníků v těchto 
věkových kategoriích! Naopak mezi tahouny zcela jistě najdeme minimum mladých lidí ve 
věku 15—24 let (mezi tahouny patří pouze 13% mládeže). Mládež můžeme se zvýšenou 
pravděpodobnost najít v postavení periferních dobrovolníků (periferní styl se týká 65% 
mladých lidí v tomto věku). Dlužno říci, že věková kategorie 25—34 let se velmi podobá 

                                                           
72  Podobně silná souvislost zůstává, i když analýzu omezíme jenom na členy a vynecháme nečleny 
(pravidelnost po vynechání nečlenů: signifikance 0,000, stabilita po vynechání nečlenů: signifikance 0,002).  
73  Dobrovolníků, kteří by byli zároveň krátkodobí, příležitostní a nebyli členy organizace, pro kterou 
pracují, je necelých 6%. 
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kategorii 45—54 let (je mezi nimi vůbec nejmenší podíl periferních dobrovolníků, 44%, a 
třetí nejvyšší podíl tahounů, 30%). Průměrný počet odpracovaných hodin ukazuje, že mládež 
je nositelem dobrovolnického stylu, který obnáší nejmenší intenzitu práce. 

 

Tabulka 4.12 Průměrný počet dobrovolně odpracovaných hodin podle věku74 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Průměrný počet 
hodin za 4 týdny 

9 hodin 12 hodin 10 hodin 14 hodin 10 hodin 12 hodin 

 

Věk ovlivňuje také stabilitu dobrovolnické aktivity. Krátkodobí dobrovolníci tvoří největší 
podíl mezi mladými dobrovolníky ve věku 15—24 let (77%). Nejbližší další tak vysoký podíl 
představují krátkodobí dobrovolníci ve skupině 25—34 let (53%). V případě mládeže (15—
24 let) bychom vysvětlení mohli najít v tom, že jim jejich mládí delší dobrovolnickou činnost 
ani nedovolilo (jak navíc upozorňuje Bělohlávková (2010), velká část dobrovolnických 
příležitostí je otevřená až lidem od 18 let a mladší lidé při snaze dobrovolně se angažovat 
mohou narážet na řadu překážek, jako je povinný dozor starší osoby apod.). Pro věkovou 
skupinu 25—34 let to však již neplatí.  

Když výsledky shrneme, představují krátkodobí dobrovolníci zvýšený podíl mezi 
dobrovolníky do 34 let. Přibližně od této hranice potom začínáme sledovat zvýšený podíl 
dobrovolníků dlouhodobých. Podíl dlouhodobých dobrovolníků roste postupně od pouhých 
24% ve věku 15—24 let přes 64% ve věku 35—44 let (kde poprvé začínají dlouhodobí 
dobrovolníci převažovat) až k podílu 77% mezi dobrovolníky od 65 let. Dlouhodobé 
dobrovolnictví je tedy záležitostí téměř přímo úměrně vztaženou k věku. Nemuselo by to tak 
však být (a ani nesledujeme celou délku působení dobrovolníků v jedné organizaci, jde nám 
pouze o překročení hranice 3 let). V tomto ohledu je však nový vzorec skutečně svázán 
s mládím. 

Z hlediska rozdělení dobrovolnické činnosti na pravidelnou a příležitostnou souvislost 
s věkem neexistuje. Nedá se říci, že mladší věkové kategorie tíhnou k příležitostnému 
dobrovolnictví a starší věkové kategorie k pravidelnému stylu.75 Můžeme však říci76, že 
mládež (15—24 let) lze nejčastěji najít v nejvolnějším, nejméně pravidelném typu 
dobrovolnické činnosti, která se odehrává 1—2 krát za rok (zde představují 17% 
dobrovolníků). Mladé lidi ve věku 25—34 let nejčastěji nacházíme ve druhém takovém typu 
(4x za rok), kde představují 22% dobrovolníků. Naopak lidi ve věku od 65 let najdeme přesně 
na opačném pólu naproti mládeži, totiž v nepravidelnějším stylu cékrovolnické činnosti 
(každý den či týden); zde představují 17% dobrovolníků. Pro starší lidi, 55—64 let, je 

                                                           
74  Pearson Chi-Square value 38,674; df 20, Asymp.Sig (2-sided) 0,007. 
75 Není signifikantní korelace. To však neznamená, že mezi frekvencí dobrovolnické činnosti a věkem 
neexistuje žádná korelace. Je, ale ztrácí se při globálnějším dělení pouze na pravidelný nebo epizodický styl. Pro 
některé věkové kategorie dobrovolníků je totiž velký rozdíl mezi dvěma typy frekvence činnosti, které však 
v analýze shodně zahrnujeme do rámce „pravidelnosti“ nebo naopak „epizodičnosti“. Tak pro dobrovolníky ve 
věku 55—64 let je rozdíl 12 procentních bodů mezi denní/týdenní a měsíční angažovaností (ve prospěch 
měsíční), kdežto pro dobrovolníky seniory je také vysoký rozdíl 7 procentních bodů naopak ve prospěch 
denní/týdenní frekvence činnosti. Obdobně v rámci „epizodické“ činnosti je rozdíl 12 procentních bodů pro 
dobrovolníky ve věku 25—34 mezi činností 4x do roka a 1—2x do roka (ve prospěch vyšší frekvence), kdežto 
pro dobrovolníky ve věku 15—24 let je také vysoký rozdíl 5 procentních bodů mezi stejnými typy frekvence (ve 
prospěch nižší). Tyto rozdíly jsou přitom naproti rozdílům mezi pravidelným a epizodickým dobrovolnictvím 
statisticky významné. 
76  Pearson Chi-Square value 40,063; df 15, Asymp.Sig (2-sided) 0,000. 
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nejtypičtější druhý pravidelný styl (každý měsíc), kde představují 27% všech dobrovolníků. 
Můžeme tedy uzavřít konstatováním, že mládež se pojí s nejméně pravidelným stylem 
dobrovolnické činnosti, kdežto senioři se stylem nejpravidelnějším.  

Měřítka sekularizace s parametry dobrovolnické činnosti nesouvisí, až na jedinou výjimku – 
stabilitu dobrovolnické činnosti. Členství v církevních organizacích je negativním faktorem 
pro krátkodobou dobrovolnickou činnost (mezi krátkodobými dobrovolníky je členy církve 
24%, zatímco mezi dlouhodobými, tj. nad 3 roky, je 34% z nich členy církve). V tom jediném 
ohledu se tedy potvrzuje předpoklad, že sekularizace se pojí s novým stylem dobrovolnictví. 
Ostatní parametry formální dobrovolnické činnosti – intenzita ani pravidelnost – s indikátory 
religiozity dobrovolníků překvapivě nesouvisí.  

Vzdělání je jeden z nejvýznamnějších faktorů, které se pojí se samotným faktem, zda člověk 
je, či není dobrovolníkem. Na intenzitu ani na pravidelnost dobrovolnické činnosti vliv nemá; 
z parametrů stylu dobrovolnictví souvisí pouze se stabilitou. Není to však souvislost, kterou 
bychom předpokládali. Krátkodobé dobrovolnictví bychom očekávali ve spojení 
s vysokoškolským vzděláním, avšak pojí se kupodivu pozitivně pouze se vzděláním 
středoškolským (středoškoláci představují 47% krátkodobých dobrovolníků). Vysokoškoláky 
podobně jako lidi se základním vzděláním najdeme spíše mezi dobrovolníky dlouhodobými. 
Mohlo by jít o zprostředkující faktor typu organizace, kde lidé s určitým vzděláním mají 
tendenci pracovat a kde se zároveň „pěstuje“ určitý styl dobrovolnictví.77 (Tuto hypotézu 
otestujeme částečně v následující části).  

 

4.4 Oblasti formální dobrovolnické činnosti  
 

Podle některých autorů se poměr mezi servisním a advokačním dobrovolnictvím v poslední 
době mění ve prospěch advokačního dobrovolnictví. „Současní dobrovolníci hledají 
náročnou práci, za kterou jsou vidět výsledky a která se týká témat, pro něž jsou osobně 
zapálení. Dobrovolníci, kteří poskytují přímé služby, (…) tím jen výjimečně řeší dlouhodobou 
povahu problémů, na které služba reaguje. Servisní dobrovolníci mají význam, ale nemění 
podmínky, které jsou příčinou problémů“  (Merrill Associates, 2005). Hustinx v souvislosti 
s novým dobrovolnictvím hovoří o „zacíleném aktivismu“ (focused activism) (Voyé, 1995; 
Wilkinson, Mulgan, 1995, cit in Hustinx, 2004). Předpokládáme, že „zacílený aktivismus“ 
není charakteristický pro činnost v zájmových nebo servisních organizacích, ale že je naopak 
typický pro nové (aktivistické) advokační organizace v oblasti lidských práv, ochrany 
životního prostředí apod. Jejich činnost je zaměřená na změnu podmínek a řešení problémů a 
signalizuje nový vzorec dobrovolnictví. 
 

Typologie organizací podle oblasti činnosti 

Vycházíme zde ze základní (dvanáctiprvkové) mezinárodní kategorizace ICNPO, kterou dále 
redukujeme a strukturujeme podle běžně užívaných kritérií a adaptujeme ji na specifickou 
situaci v ČR.  Tuto specifičnost lze spatřovat především v rozdělení OOS na staré a nové, 
nejinak je tomu v ostatních postkomunistických zemích střední Evropy. „Staré OOS” byly 
často zakládány již za první Československé republiky, tj. před nástupem komunistického 

                                                           
77  Hypotéza by zněla: Středoškoláci pracují v servisních organizacích, které stále více tendují 
k manažerskému typu dobrovolnictví (spojenému s programy, projekty), kde je tím pádem častější i lépe 
institucionálně umožněná větší krátkodobost. Lidé se základním vzděláním inklinují k zájmovým organizacím, v 
nichž funguje silný členský princip a dlouhodobost.  
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režimu k moci, případně během vlády komunistů. „Nové OOS” byly zakládány na sklonku 
komunistického režimu, ale většinou až po roce 1989. Rozlišení na staré a nové OOS však 
není jen čistě formální, resp. chronologické.  

Tyto dva typy OOS fungují v různých světech vytvářených specifickým zaměřením své 
činnosti i rozdílným způsobem zakořenění (Haddad 2007,viz kapitola 1) do institucí veřejné 
správy. Staré OOS své aktivity koncentrují do oblastí sportu, rekreace a kultury, nové OOS 
jsou dominantní v oblastech welfare služeb, lidských práv a životního prostředí. Stará část 
občanského sektoru sleduje hierarchické uspořádání, dominují v ní velké svazy menších 
členských organizací a horizontální komunikace mezi jednotlivými OOS působícími v rámci 
svazů je slabá. Interakce probíhá převážně uvnitř hierarchizovaných svazů, jejichž vedení je 
závislé na dobrých vztazích s představiteli ústřední státní správy. Státní finanční podpora 
starých OOS není podmíněna předkládáním projektů, ale je odvozována přímo od počtu členů 
jednotlivých svazů. Struktura nových OOS je spíše horizontální, i když i zde lze už delší dobu 
pozorovat úsilí o budování střešních organizací jak na regionální, tak na centrální úrovni; 
jejich pozice je ale zatím slabá. 

Představitelé nových OOS naproti tomu zaujali důležitou lobbovací pozici v Radě vlády pro 
nestátní neziskové organizace, kde staré OOS téměř nemají zastoupení. Nové OOS se odlišují 
od starých organizací v tom, že (pomineme-li jiné zdroje financování) od státu získávají 
finanční podporu výlučně grantovou formou. Jsou velmi aktivní v oblasti občanské 
participace a budování komunity občanského sektoru. Naopak staré OOS svoji kolektivní 
identitu budují na tradičních komunitních hodnotách a téměř se neúčastní veřejného diskurzu 
ohledně role OOS ve společnosti. Staré neziskové organizace mají většinou vzájemně 
prospěšný charakter. Jsou to buď různá zájmová sdružení, kluby a spolky, anebo jde o 
advokační organizace tzv. „starých sociálních hnutí“ hájících zájmy různých vrstev a 
profesních skupin obyvatelstva. Naopak nové neziskové organizace mají spíše obecně 
prospěšný charakter a věnují se poskytování služeb, resp. welfare aktivitám, případně jako 
organizace „nových sociálních hnutí“ bojují za ochranu práv minorit, podporují obecné zájmy 
společnosti či celého lidstva. Na základě výše uvedeného lze ve struktuře českých OOS 
rozlišit čtyři základní typy organizací, které prezentuje tabulka 4.13 a blíže definuje Příloha 1. 

Tabulka 4.13 Typologie neziskových organizací V ČR na základě kategorií ICNPO 

 Sledovaný zájem: 

Zaměření: Vzájemně prospěšný Obecně prospěšný 

Servisní 

1. Staré zájmové (servisní) 

Vzájemně prospěšné  

 - sport,  

 - rekreace,  

 - komunitní rozvoj,  

 - zájmové spolky 

2. Nové servisní 

Obecně prospěšné  

 - sociální a zdravotní péče,  
  
 - vzdělávání,  
  
 - humanitární pomoc, charita 

Advokační 

3. Staré advokační 

Vzájemně prospěšné  

 - odbory,  

4. Nové advokační 

Obecně prospěšné  

       - ochrana životního prostředí    
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 - zaměstnanecké svazy, 

 - profesní organizace (komory) 

 

         a práv zvířat, 

       - ochrana lidských práv,  

       - ochrana občanských práv   

          (práv spotřebitelů, minorit) 

Zdroj: Frič, 1998 
 
Necelá pětina dobrovolníků dobrovolně pracuje ve více než jedné organizaci. Vezmeme-li 
v úvahu dobrovolnickou angažovanost občanů v různých organizacích,78 potom podíl 
dobrovolníků připadajících na jednotlivé typy OOS podle výsledků našeho výzkumu vypadá 
následovně:  

• Staré zájmové (servisní) OOS: 81% dobrovolníků, tj. 24% občanů  

• Nové servisní OOS: 21% dobrovolníků, tj. 6% občanů  

• Nové advokační OOS: 11% dobrovolníků, tj. 3% občanů  

• Staré advokační OOS: 6% dobrovolníků, tj. 2% občanů 

Mezi dobrovolníky jednoznačně převažují ti, kteří pracují v tzv. starých zájmových 
organizacích. Celé čtyři pětiny dobrovolníků pracují v oblasti kultury, sportu, v 
mládežnických organizacích, jako je Pionýr nebo Junák, ve sborech dobrovolných hasičů 
nebo v zájmových a rekreačních organizacích, jako jsou spolky myslivců, zahrádkářů, 
chovatelů nebo sběratelů. Tato tradiční zájmová činnost v nejširším smyslu slova dominuje 
českému dobrovolnictví. Další pětina dobrovolníků pracuje v nových servisních organizacích 
(které poskytují služby, pomoc a poradenství v oblasti sociální či zdravotní nebo se věnují 
vzdělávání). V oblasti obhajoby práv (občanů, žen, národnostních a jiných menšin, 
spotřebitelů, zdravotně postižených občanů) nebo ochrany životního prostředí či obecněji 
v organizacích, které rozvíjejí občanskou společnost (nadace, dobrovolnická centra) pracuje 
již jen 10% dobrovolníků. Dobrovolnictví ve starých advokačních organizacích, jako jsou 
odbory, hospodářské a profesní komory, se věnuje nejmenší část dobrovolníků, pouze 6 ze 
100. 

Tabulka 4.14 Dobrovolnická činnost pro jednotlivé typy OOS podle věku (%) 

 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Celkem 

Staré zájmové 15 (+) 16 18 16 (-) 23 13 100 

Nové servisní  10 23 17 26 (++) 15 9 100 

Nové advokační  17 31 (+++) 17 12 14 10 100 

Staré advokační  0 (-) 5 (-) 10 34 (++) 29 22 100 

Církve 3 (--) 13 19 17 22 26 (+++) 100 

N = 1017 

 

                                                           
78  Proto je součet níže uvedených podílů vyšší než 100%. Dále v kapitole pracujeme s upravenou 
kategorizací, kde jsme dobrovolníky, kteří pracují pro více než jednu organizaci, přiřadili pouze k té, kterou sami 
označili v dotazníku za osobně nejdůležitější. 
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V tabulce výše jsme pro zajímavost vyčlenili církve, které jinak řadíme ke starým zájmovým 
OOS. Pro staré advokační organizace stejně jako pro církve ve zvýšené míře pracují starší 
občané, kdežto mladí lidé (přibližně do 35 let) mají sníženou pravděpodobnost pro ně 
dobrovolně pracovat. Nové servisní organizace nejsou záležitostí mládeže ani seniorů, ale 
především lidí v dospělém produktivním věku; oporu zde představují občané ve věku 45—54 
let. Nové advokační organizace jsou skutečně protipólem starých advokačních organizací, 
protože těžiště jejich dobrovolníků se nachází v mladších věkových kategoriích, především ve 
věku 25—34 let. Staré a nové advokační dobrovolnictví dosti přesvědčivě „staví do opozice“ 
právě věk převážné části jejich dobrovolníků.   

Zajímavým zjištěním je, že zájmová dobrovolnická činnost je pozitivně vázána na mládež ve 
věku 15—24 let; v tomto typu  organizací (73%) dobrovolně pracují tři čtvrtiny mladých lidí .  
Na rozdělení dobrovolníků v odlišných sledovaných kategoriích zájmových aktivit jsme se 
podívali detailněji. Mládež je ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi79 statisticky 
signifikantním pozitivním faktorem pro zájmovou činnost v oblasti sportu (18% dobrovolníků 
ve sportu představuje mládež), v oblasti činnosti mládeže (38%) a dobrovolných hasičů 
(17%). Naopak významně negativní faktor představuje mládež pro dobrovolnictví v tradičních 
zájmových (rybáři, myslivci apod.; 4%) a rekreačních organizacích (sběratelé apod.; 0%). 
Mimo oblast starých zájmových OOS najdeme mládež ve zvýšené míře již jen mezi 
dobrovolníky v ochraně přírody (26%). 

Můžeme tedy říci, že mládež se méně než starší dobrovolníci věnuje dobrovolnické činnosti 
v tradičních oblastech zájmového dobrovolnictví. Zůstává spojená jen s těmi zájmovými 
organizacemi, které téměř z definice/podstaty souvisí s mladým věkem, tj. v oblasti sportu a 
mládeže. Překvapivé je ovšem silné postavení mládeže ve sborech dobrovolných hasičů, které 
se vymyká teoretickým očekáváním. Je otázka, zda svědčí jenom o neobvyklém úspěchu 
hasičů v získávání mladých členů (např. o technikách rekrutování, o úspěšném „marketingu“ 
činnosti jako sportovní, riskantní, heroické nebo jinak atraktivní pro mládež) nebo zda 
vypovídá spíše o specifickém postavení dobrovolných hasičů v místních komunitách, kde 
zastávají mnohem více než pouhou roli „zájmové“ aktivity (z toho důvodu jsme je zkoumali 
odděleně; lze se domnívat, že plní funkci „rozvoje komunity“, která v zahraničních 
výzkumech bývá obsažena, ale v české realitě se pro ni obtížně hledá náplň).80 

 

Tabulka 4.15 Dobrovolnická činnost pro typy OOS podle vzdělání (%) 

 ZŠ SŠ VŠ/VOŠ Celkem 

Staré zájmové 48 (++) 41 11 (---) 100 

Nové servisní  34 (--) 50 (+) 16 100 

Nové advokační  39 36 25 (+++) 100 

Staré advokační  35 28 37 (+++) 100 

Církevní 53 32 15 100 

N = 1039 

                                                           
79  Pro účel této analýzy jsme rekódovali věk pouze do dichotomické proměnné mládež (15—24) vs. 
ostatní věkové kategorie dohromady. 
80  Tím nechceme říci, že jiné zájmové OOS tuto roli neplní, často sem patří sportovní organizace nebo 
myslivci (viz Perlín 2004). 
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V advokačních organizacích najdeme zvýšený podíl vysokoškolsky vzdělaných dobrovolníků; 
v nových advokačních OOS představují čtvrtinu všech dobrovolníků a ve starých advokačních 
dokonce 37% dobrovolníků. V žádné jiné oblasti dobrovolnictví již vysokoškolsky vzdělaní 
dobrovolníci tak velký podíl nezaujímají. Obhajobě práv a zájmů, ať se jedná o tradiční 
moderní témata ochrany zaměstnanců, hospodářských či profesních zájmů (staré avokační) 
nebo o nová témata druhé modernity, jako je ochrana lidských práv, životního prostředí či 
rozvoj občanské společnosti (nové advokační), se dobrovolně věnují vysokoškoláci mnohem 
více než jiným oblastem dobrovolnictví. Naopak v servisních OOS najdeme s největší 
pravděpodobností středoškoláky a v zájmových OOS dobrovolníky se základním vzděláním. 

 

Tabulka 4.16 Styl dobrovolnické činnosti podle oblasti činnosti dobrovolníků (%) 

Typologie organizací 
Styl dobrovolnické činnosti  Staré 

zájmové 
Nové 

servisní 
Nové 

advokační 
Staré 

advokační 
Celkem 

Krátkodobý  54 (---) 25 (+++) 17 (+++) 4 100 Stabilita 
(N = 1030) Dlouhodobý 

(nad 3 roky) 
81 (+++) 9 (+++) 5 (+++) 5 100 

Pravidelný  72 16 8 (--) 4 100 Pravidelnost 
(N = 1029) Příležitostný  67 14 14 (++) 5 100 

 

K novému vzorci dobrovolnictví – tedy ke krátkodobému a současně příležitostnému stylu 
činnosti – mají sklon přesvědčivě pouze dobrovolníci z nových advokačních OOS (viz 
tabulku 4.16). Dobrovolnictví ve starých zájmových organizacích se sice jednoznačně pojí 
s dlouhodobým stylem dobrovolnictví, jak by očekával kolektivní vzorec, ale spojení 
s pravidelným stylem již není tak úplně přesvědčivé.81 Servisní dobrovolnictví se zase sice 
pojí s krátkodobým stylem, jak by očekával nový reflexivní vzorec, ale vůbec nesouvisí 
s příležitostným stylem dobrovolnictví. Servisní dobrovolnictví je tedy z hlediska vzorců 
určitým „hybridním“ případem, což by mohlo souviset s povahou činnosti v organizacích, 
které poskytují služby a příležitostný styl ve větším rozsahu ani neumožňují.     

Poměrně překvapivě nesouvisí82 oblasti činnosti s objemem odvedené dobrovolnické práce, 
přesto tabulka níže alespoň ukazuje, že průměrný počet dobrovolně odpracovaných hodin je 
nejvyšší v servisních organizacích a nejnižší v tradičních advokačních organizacích. 

 

Tabulka 4.17 Průměrný počet dobrovolně odpracovaných hodin oblasti činnosti 

Staré zájmové Nové servisní Staré advokační Nové advokační Průměrný počet 
hodin za 4 týdny 11 hodin 13 hodin 9 hodin 11 hodin 

 

Zaměření činnosti dobrovolníků 

                                                           
81  Sice existuje malá pozitivní souvislost zájmové oblasti činnosti a pravidelného stylu dobrovolnictví, ale 
adjusted residual je jen 1,7, což jsme se rozhodli nepovažovat za statisticky dostatečně signifikantní. 
82  Zkoušeli jsme různé varianty rekódování objemu hodin stejně jako jsme se pokoušeli rekódovat 
servisní v opozici k ostatním oblastem dohromady, nikdy jsme nedosáhli lepší signifikance než 0,2, obvykle 
podstatně horší. 
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Seznam aktivit dobrovolníků budeme strukturovat tak, abychom zjistili zásadní orientaci 
práce dobrovolníků, která obecně postačuje pro identifikaci dvou základních vzorců 
dobrovolnictví. Na jedné straně tedy budeme rozlišovat dobrovolníky, kteří pracují pro 
organizaci (včetně funkcionářů, členů výborů a správních rad), od těch, kteří pomáhají přímo 
klientům a mají zájem o přímý kontakt s problémem. Zadruhé rozlišíme dobrovolníky, kteří 
poskytují služby, od těch, kteří usilují o obhajobu zájmů a mají blíže k sociálnímu aktivismu. 
Předpokládáme, že práce pro organizaci a orientace na služby (tj. dobrovolnictví 
v týlu/servisní) jsou typická pro tradiční vzorec dobrovolnictví, zatímco přímý kontakt 
s klientem a orientace na aktivismus (tj. dobrovolnictví v první linii/aktivismus) jsou typické 
pro nositele nového vzorce.83 
 
Tabulka 4.18 Dobrovolnictví v první linii podle oblasti činnosti OOS (%) 

 Staré zájmové Nové servisní Nové 
advokační 

Staré 
advokační 

Dobrovolnictví v první linii/ 
aktivismus 

24 (---) 
 

34 55 (+++) 
 

8 (--) 
 

Dobrovolnictví v týlu/ servisní 76 (+++) 66 45 (---) 92 (++) 

Celkem 100 100 100 100 

N = 883 

 
V „týlu“ organizací nebo při poskytování služeb pracuje 71% formálních dobrovolníků, 
zatímco činnostem charakteristickým pro nový vzorec (v první linii nebo aktivismu) se věnuje 
celkem 29% dobrovolníků. Data ukazují, že aktivismus se podle očekávání pozitivně souvisí 
s činností v nových advokačních organizacích. Ty jsou také jediným typem, kde se právě 
tomuto stylu dobrovolnictví věnuje více než polovina dobrovolníků (55%). S dobrovolnictvím 
typickým pro klasický kolektivní vzorec (v týlu, servisní) se setkáme ve zvýšené míře ve 
starých zájmových a starých advokačních OOS. Mezi aktivistickými dobrovolníky mají 
zvýšený podíl sekularizovaní dobrovolníci (tj. nečlenové církví; náboženská aktivita měřená 
jako návštěva bohoslužeb na aktivismus vliv nemá). Z hlediska věku se aktivistické 
dobrovolnictví pozitivně pojí se všemi mladšími věkovými kategoriemi stejně silně, a to až do 
44 let (mládež představuje 15% aktivistických dobrovolníků a věkové kategorie 25—34 let a 
35—44 let shodně 20%). Seniorů je v tomto typu dobrovolnictví velmi málo (9%). 
 
Ve dvou ze tří základních parametrů dobrovolnické činnosti se zkoumané typy dobrovolnictví 
neliší (z hlediska objemu ani pravidelnosti). Aktivistické dobrovolnictví pozitivně souvisí jen 
s krátkodobým stylem dobrovolnické činnosti (mezi dobrovolníky v první linii/aktivisty je 
49% krátkodobých dobrovolníků, kdežto mezi dobrovolníky v týlu vykazuje krátkodobý styl 
o 10% méně). Můžeme tedy shrnout, že podle očekávání se aktivismus a činnost v první linii 
pojí pozitivně s mladším věkem, krátkodobostí a částečně se sekularizací. Navíc jde o typ 
činnosti výrazně spojený s novými advokačními organizacemi. Naopak jsme nenašli 
souvislost se vzděláním dobrovolníků. Neplatí ani to, že by se aktivističtí dobrovolníci v první 
linii od ostatních lišili z hlediska objemu práce nebo z hlediska pravidelnosti činnosti.   

                                                           
83  Na stranu tradičního kolektivního vzorce tak stavíme „Pomoc při udržování chodu, naplňování poslání 
organizace“, „Poskytování služeb klientům v prostorách organizace či jiné instituce“ a „Výkon funkce ve výboru 
nebo správní radě“. Na straně nového vzorce stojí „Osobní přímá pomoc jednotlivcům v jejich domácnosti, na 
ulici apod.“ a „Ochrana, péče a obhajoba zájmů skupin lidí, životního prostředí, zvířat či kulturního dědictví“.  
Respondenti mohli volit jen jednu z možností, která jejich činnost nejlépe vystihuje; 13% respondentů volilo 
možnost „jiná činnost“.  
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4. 5 Členství v organizaci a dobrovolnická aktivita 

Přechod od tradičního k novému vzorci dobrovolnictví popisuje Hustinx mimo jiné jako 
„posun od dobrovolnictví spojeného se skupinou k dobrovolnictví řízenému dobrovolníkem“. 
Reflexivní dobrovolníci volí své angažmá pragmaticky podle svých potřeb, ne na základě 
loajality k určité skupině či organizaci: „Důraz leží na nabízených aktivitách a s organizací 
jako celkem se stěží identifikují.“ (2004, s. 550). Souběh členství a dobrovolnické práce pro 
jednu organizaci tedy indikuje kolektivní, klasický vzorec dobrovolnictví. V České republice 
je 91% dobrovolníků zároveň členy OOS. Dá se tedy říci, že téměř každý dobrovolník je 
zároveň členem organizace, pro kterou pracuje, a že tedy kolektivní vzorec dobrovolnictví 
v českém dobrovolnictví dominuje. 

Mohli bychom sice namítnout, že formální dobrovolnictví je definováno jako dobrovolnická 
činnost pro organizaci nebo prostřednictvím organizace, a že lze proto souběh dobrovolnictví 
a členství očekávat. V zemích, kde je vysoký podíl členů, zjišťujeme i vysoký podíl 
formálních dobrovolníků: v USA nebo v Nizozemí, kde je nejvyšší podíl členů v OOS, je také 
největší podíl formálních dobrovolníků (Musick, Wilson, 2008, s. 13). Podle Musicka a 
Wilsona však podíl formálních dobrovolníků obvykle představuje asi polovinu podílu členů 
OOS. V České republice je tomu poněkud jinak. Podíl členů mezi občany je 39%, ale 
dobrovolnictví se věnuje celých 30% občanů, což je míra podstatně větší než poloviční. Dá 
se říci, že překryv mezi členstvím a dobrovolnictvím je v případě České republiky nezvykle 
velký. 

V rozlišení mezi loajálními (tj. dobrovolníky-členy) a reflexivními, individualizovanými 
dobrovolníky (tj. dobrovolníky-nečleny) poněkud překvapivě nehraje statisticky významnou 
roli žádný z modernizačních (individualizačních) indikátorů, kterými jsme chtěli změnu 
postihnout. Rozdíl mezi loajalitou a volností od organizačních vazeb se netýká věku, vzdělání 
ani sekularizace. Zdá se, jako by se dobrovolnictví v České republice z podstaty definovalo 
úzkým propojením s organizací a v tomto ohledu se neodehrávala žádná změna. 

Propojení dobrovolnictví a členství se vyznačuje pravidelným stylem dobrovolnictví. I když 
pravidelný styl celkově převládá, mezi dobrovolníky-nečleny představují pravidelní 
dobrovolníci 52%, zatímco mezi dobrovolníky-členy je jich přinejmenším o pětinu více, tedy 
76%. Dobrovolnictví spojené se členstvím se dále vyznačuje dlouhodobým stylem činnosti. 
Mezi dobrovolníky-nečleny je dlouhodobých dobrovolníků jen 28% (převažují krátkodobí), 
zatímco mezi dobrovolníky-členy představují dlouhodobí dobrovolníci již 63%. Pro loajální 
dobrovolnictví, propojené se členstvím v organizaci, je dále charakteristické dobrovolnictví 
v týlu/servisní (mezi dobrovolníky-členy se převážně tomuto typu činnosti věnuje 73% 
dobrovolníků). S dobrovolnictvím v první linii (aktivismem) se setkáme spíše mezi 
dobrovolníky-nečleny (týká se 51% dobrovolníků-nečlenů).  

Podíl individualizovaných dobrovolníků-nečlenů a tedy potenciální přítomnost nového vzorce 
dobrovolnictví je nejvyšší v případě nových advokačních organizací (podíl dobrovolníků-
nečlenů je 30%) a v servisních organizacích (15%). Oba typy organizací, především nové 
advokační, můžeme částečně ztotožnit s novým vzorcem dobrovolnictví. Naopak klasický 
kolektivní vzorec platí pro staré advokační organizace a pro zájmové organizace, v nichž mezi 
dobrovolníky dominují členové (jen 5% dobrovolníků zde není členy organizace, pro kterou 
dobrovolně pracují).  

Tabulka 4.19 Podíl členů a nečlenů podle typologie OOS (%) 
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Členství v OOS Typ organizace 
Ne Ano 

Celkem 

Staré zájmové 5 (---) 95 (+++) 100 

Nové servisní 15 (++) 85 (--) 100 

Nové advokační  30 (+++) 70 (---) 100 

Staré advokační  5 95 100 

N = 1045 

 

4.6 Nové trendy: dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem a virtuální 
dobrovolnictví 
 
Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem84 a virtuální dobrovolnictví představují podle 
některých autorů budoucí trendy dobrovolnictví (Rochester, 2010, s. 107, 112). Teoreticky 
bychom mohli firemní a virtuální dobrovolnictví pojovat s novým vzorcem dobrovolnictví. 
 
Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem  

Kolektivní vzorec dobrovolnictví předpokládá dobrovolnickou činnost v rámci ustálených 
komunit a jako součást loajality k organizaci. V tomto smyslu bychom za „tradiční“ v české 
společnosti mohli považovat nadstandardní, dobrovolnickou práci přímo pro svého 
zaměstnavatele. Jedno ze specifik dobrovolnictví za socialismu, blíže popsané v kapitole 
Příběhy, spočívalo ve velkém rozsahu „dobrovolnictví“ pro zaměstnavatele formou brigád a 
dobrovolných závazků. Od této formy „tradičního“ dobrovolnictví pro zaměstnavatele by se 
dnes jistě většina lidí distancovala (ačkoli na místo státem organizované neplacené práce 
nastoupily jiné formy neplacené práce, přesčasů apod., vyžadovaných a legitimizovaných 
jiným, „kapitalistickým“ kulturním vzorcem). Neplacená práce pro zaměstnavatele však není 
tématem této kapitoly. 

Dobrovolnictví ve prospěch organizací občanské společnosti, podporované či organizované 
zaměstnavatelem, je v České republice novým fenoménem, propagovaným a podporovaným 
od konce 90. let minulého století jako „firemní dobrovolnictví“ nejvýrazněji asi organizací 
Fórum dárců. Podobně jako nástup programového dobrovolnictví je také „firemní 
dobrovolnictví“ součástí velkého příběhu zlomu, tedy příběhu o budování nové občanské 
společnosti po roce 1989.  

Zaměstnavatelem podporovanému dobrovolnictví se v Česku věnuje 2,5% občanů od 15 let 
(ve vzorku N = 96), což je jenom zlomek ve srovnání s 30% formálních dobrovolníků. 
Přestože jde o jev z hlediska populace zatím spíše marginální, není zanedbatelný (ani počet 
členů všech politických stran nepřekračuje 3% občanů). Z dat však vyplývá, že 
                                                           
84  Podobně jako Rochester používáme širší pojem „dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem“ 
namísto v Česku běžnějšího pojmu „firemní dobrovolnictví“, protože nechceme předem předpokládat, že by 
jedinými zaměstnavateli, kteří dobrovolnictví svých zaměstnanců podporují, byly firmy. K zúžení 
zaměstnavateli podporovaného dobrovolnictví na dobrovolnictví firemní dochází částečně proto, že významné 
neziskové organizace (především Fórum dárců) se dlouhodobě věnují propagování a organizování právě 
firemního dobrovolnictví, zatímco dobrovolnictví např. ve veřejné správě takového výrazného proponenta 
v občanské společnosti zatím nemá. Stranou zatím také stojí možnost dobrovolnické činnosti zaměstnanců 
podporované přímo neziskovými organizacemi jako zaměstnavateli. 
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zaměstnavatelem podporované dobrovolnictví se silně prolíná s formálním dobrovolnictvím, 
protože více než polovina „firemních“ dobrovolníků je buď členem OOS nebo dobrovolníkem 
pro organizace občanské společnosti (členem OOS je 54% „firemních“ dobrovolníků a 46% 
„firemních“ dobrovolníků se v uplynulém roce také věnovalo dobrovolnické činnosti pro 
OOS). Nejde tedy o dva naprosto rozdílné proudy dobrovolnictví; mezi světem formálního 
dobrovolnictví a zaměstnavatelem podporovaného dobrovolnictví je značný průnik (který se 
nedá přičíst na vrub tomu, že zaměstnavatelé stejně vysílají dobrovolníky pracovat do OOS – 
členství se takto vysvětlit nedá). Přesto je podíl členů OOS mezi dobrovolníky 
podporovanými zaměstnavatelem mnohem menší než podíl členů mezi formálními 
dobrovolníky (54% vs. 91%). V tomto smyslu bychom tedy firemní dobrovolnictví skutečně 
mohli považovat za příklad nového, individualizovaného vzorce dobrovolnictví. 

Největší část zaměstnavatelem podporovaných dobrovolníků pracuje v institucích (firmách, 
úřadech) menší velikosti, tedy s 11—50 zaměstnanci. Nedá se říct, že tento typ dobrovolnictví 
by byl záležitostí výlučně velkých zaměstnavatelů, kteří by pro svoje vazby do zahraničí 
mohli být nositeli nových vzorců dobrovolnictví. Naopak, pokud ve zjednodušené formě 
využijeme doporučení Evropské komise o definici středních a malých podniků (SME)85 jako 
orientačního měřítka pro rozlišení zaměstnavatelů, můžeme říci, že většina dobrovolníků 
podporovaných zaměstnavatelem pracuje v malých a středních „podnicích“. 

 

Tabulka 4.20 Zaměstnavatelem podporovaní dobrovolníci podle velikosti zaměstnavatele  

Počet zaměstnanců 

1-10 

Mikropodnik 
 

11-50 

Malý 
podnik 

51-250 

Střední 
podnik 

Nad 250 

Podnik větší 
než SME 

Celkem 

Zapojil/a se do 
dobrovolnické práce, 
kterou organizoval 
zaměstnavatel 

15 41 27 10 93 

N = 93 
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze frekvence (absolutní četnosti) odpovědí.   
 
Dobrovolníci podporovaní zaměstnavatelem mají mnohá specifika a od ostatní populace je 
statisticky signifikantně odlišuje věk i vzdělání. Podíváme-li se na jejich vybrané sociálně 
demografické údaje ve srovnání s dobrovolníky, kteří se věnují činnosti pro OOS, vyvstane 
několik rozdílů.86 Zaprvé se zaměstnavatelem podporované dobrovolnictví podle očekávání 
ve zvýšené týká míře lidí v produktivním věku; výrazně nižší šanci stát se tímto typem 
dobrovolníka mají mladí lidé ve věku 15—24 let (představují jen 3% firemních dobrovolníků) 
a senioři od 65 let (představují 8%). Pokud by tedy nový vzorec dobrovolnictví měl souviset 
především s nástupem mládeže a seniorů, tedy s „vyrovnáváním“ rozdílů mezi dobrovolníky 
podle věku, pak k němu firemní dobrovolnictví určitě počítat nemůžeme. 
 
Zadruhé se dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem týká lidí s vysokoškolským a 
středoškolským vzděláním. Tento fakt známe již ze studia formálních dobrovolníků, které od 
zbytku populace odlišuje vyšší vzdělání; pro dobrovolníky podporované zaměstnavatelem to 

                                                           
85  Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6.5. 2003. 
86  Tyto rozdíly nebyly statisticky testovány, protože dobrovolníci podporovaní zaměstnavatelem a 
formální dobrovolníci se prolínají; při vytvoření jedné proměnné, která by test umožnila (musela by diferencovat 
mezi čistě formálními dobrovolníky, čistě zaměstnavatelem podporovanými dobrovolníky a smíšenými případy), 
by již bylo v některých políčcích korelačních tabulek příliš málo případů. 
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však platí více (podíl vysokoškoláků mezi formálními dobrovolníky byl 15%, mezi 
dobrovolníky podporovanými zaměstnavatelem je to již 25%, zatímco podíl osob se 
základním vzděláním činí mezi „firemními“ dobrovolníky jen 26%). Jde však o to, zda 
zjištění můžeme interpretovat jako indikátor vysoké míry individualizace dobrovolníků, nebo 
spíše jako výraz typu „firemního“ prostředí, v němž se „firemní“ dobrovolnictví obvykle 
odehrává. Může jít zkrátka o firmy, organizace či instituce, v nichž z povahy náplně práce 
působí více lidí s vyšším vzděláním; naopak provozům založeným na manuální práci se podle 
této interpretace „firemní“ dobrovolnictví spíše vyhýbá. 
 
Dalo by se sice říci, že dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem je v českém prostředí 
nezvykle málo propojené s členstvím v organizacích občanské společnosti, protože mezi 
„firemními“ dobrovolníky je „jen“ polovina zároveň členy OOS. Z tohoto hlediska by 
skutečně mohlo jít o trend, který přispívá k etablování nového vzorce dobrovolnictví (čemuž 
by odpovídal i zvýšený podíl vysokoškoláků mezi „firemními“ dobrovolníky). Na druhou 
stranu je podíl členů OOS mezi „firemními“ dobrovolníky podstatně vyšší než 
v neangažované populaci (pouhých 17% ne-dobrovolníků je členy OOS). Faktem tak zůstává, 
že i dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem se ve zvýšené míře týká právě členů 
organizací občanské společnosti; nejedná se tedy o zcela svébytný fenomén, který by 
„atakoval“ klasické kolektivní dobrovolnictví zvenku, mimo řady existujících dobrovolníků a 
členů OOS. 

 
Virtuální dobrovolnictví 
Virtuální (nebo online) dobrovolnictví „obnáší“ dobrovolnou, neplacenou práci vykonávanou 
prostřednictvím internetu (nejde o využití internetu např. jen pro rekrutování nových 
dobrovolníků). Murray a Harrison (2005, s. 32, cit. in Rochester, 2010, s. 112)  předpokládají 
rozvinutí celé alternativní formy dobrovolnictví, která se od rekrutování dobrovolníků, přes 
výkon práce a supervizi odehrává prostřednictvím internetu a odsouvá stranou jeden 
z tradičních rysů dobrovolnictví – interakci tváří v tvář. Online dobrovolníci se mohou 
věnovat nejen údržbě webových stránek nebo digitalizaci textů, ale další široké škále činností 
(výzkum, fundraising, PR, poradenství, moderování online diskusí apod.).  

Virtuální dobrovolníci představují asi 1% občanů od 15 let.87 Podobně jako v případě 
firemního dobrovolnictví existuje silný průnik mezi virtuálním a formálním dobrovolnictvím. 
Formálnímu dobrovolnictví se současně věnuje více než polovina virtuálních dobrovolníků 
(56%) a dvě třetiny (67%) jsou členy OOS.88 Bohužel nevíme, jestli jejich virtuální činnost 
byla pro organizaci, jíž jsou členem (na to jsme se nedotazovali); můžeme to vzhledem 
k vysokému podílu členů OOS mezi virtuálními dobrovolníky pouze předpokládat. Vazba 
virtuálních dobrovolníků na OOS89 směřuje především do oblasti zájmových organizací, které 
spojujeme spíše s tradičním modelem dobrovolnictví. Tím by se virtuální dobrovolnictví 
trochu paradoxně propojovalo s tradičním modelem dobrovolnictví. 

                                                           
87  Ve výzkumu jsme se dotazovali na „dobrovolnou činnost pro internetový spolek nebo diskusní 
skupinu“, přičemž jsme vysvětlovali, že dobrovolnictví v tomto kontextu může znamenat „supervizi nových 
členů, moderování diskusí, údržbu a tvorbu webových stránek“. Otázku jsme položili jen těm respondentům, 
kteří uvedli, že jsou v současnosti aktivní ve společnosti na internetu nebo v diskusním fóru (to uvedlo 9% 
respondentů). Z nich se dobrovolnické činnosti na internetu věnovalo ve výzkumném souboru jen 45 osob (tj. 
1% všech respondentů a 13% ze skupiny osob v současnosti aktivních na internetu).  
88  Mezi virtuálním a formálním dobrovolnictvím existuje statisticky významná souvislost (Asyl.Sig. 
0,032); slabší souvislost je i se členstvím v OOS (0,092). 
89  Vycházíme z údajů o těch, kteří zároveň dobrovolně pracují pro OOS (ve výzkumném souboru to však 
bylo pouze 25 respondentů); z nich valná většina pracuje pro zájmové organizace (15 respondentů); pro servisní 
i pro nové advokační organizace pracovali 4 respondenti, pro staré advokační 2 respondenti.  



81 

 

Skutečnost, že se členství v OOS pozitivně pojí s dobrovolnictvím po internetu, jde zcela proti 
předpokladům o virtuálním dobrovolnictví jako novém trendu, spojeném s individualizací 
dobrovolnictví a novým vzorcem dobrovolnictví. Podle Cravens (2006, cit. in Rochester, 
2010, s. 114) se však virtuální dobrovolnictví ani nemá týkat nějaké zcela odlišné kategorie 
lidí a většina virtuálních dobrovolníků se podle ní věnuje také dobrovolnické činnosti „tváří 
v tvář“. Virtuální dobrovolnictví tedy nemůžeme považovat za zásadní alternativu vůči 
formálnímu dobrovolnictví – ani z hlediska rozsahu (pouhé 1% populace), ani z hlediska 
vzájemné exkluzivity obou typů dobrovolnictví.  

Porovnáme-li však podíl členů OOS mezi formálními dobrovolníky a virtuálními 
dobrovolníky, je přece jen podíl dobrovolníků-členů ve virtuálním dobrovolnictví podstatně 
menší (91% mezi formálními vs. 67% mezi virtuálními dobrovolníky). V tomto smyslu má 
virtuální dobrovolnictví mnohem více nakročeno směrem k „neloajálnímu“, reflexivnímu 
typu dobrovolnictví.  Virtuální dobrovolnictví se také pojí s mladšími věkovými kategoriemi. 
Mezi virtuálními dobrovolníky je zvýšený podíl mládeže ve věku 15—24 let (představuje 
16% virtuálních dobrovolníků), lidí ve věku 25—34 (30%) a 35—44 let (26%). Starší věk 
naopak příslušnost k virtuálním dobrovolníkům činí méně pravděpodobnou (a podíl seniorů 
na virtuálním dobrovolnictví je ve srovnání s dobrovolnictvím formálním o polovinu nižší). 
Může to být tím, že virtuální dobrovolnictví je součástí činnosti v mládežnických 
organizacích. Nízké počty případů nám to v datech již neumožňují ověřit, ale ve fokusních 
skupinách se objevilo virtuální dobrovolnictví spontánně; nebylo součástí osnovy, 
vyskytovalo se pouze mezi představiteli starých zájmových organizací (které pracují 
s mládeží): „Reagujete na tyhle elektronické sítě, sociálně nějak zapojujete se někdo někdy? 
(...) U nás to má i většina vedoucích, takže se zapojujeme na Facebooku, máme 
celostřediskový stránky, web máme poměrně propracovanej, dětem dáváme úkoly přes web, 
takže se snažíme“.  

 
Virtuální dobrovolnictví se dále pojí s vyšším vzděláním (podíl lidí se ZŠ vzděláním na 
virtuálních dobrovolnících je pouze 24%, kdežto mezi formálními dobrovolníky byl jejich 
podíl 43%). Jde tedy o rozhodnější spojitost s vyššími stupni vzdělání, než v případě 
formálního dobrovolnictví, což by podporovalo tezi o virtuálním dobrovolnictví jako novém 
vzorci. Mezi virtuálními dobrovolníky sice najdeme zvýšený podíl vysokoškoláků (18%), 
většinu ale tvoří především středoškoláci (58%). Tento fakt si z hlediska předpokladu o 
spojení nových trendů s nejvyšší úrovní vzdělání neumíme vysvětlit.90  
 
Vznik nových typů dobrovolníků, spojených především s rozvojem informačních a 
komunikačních technologií, které umožnily vznik virtuálních komunit a otevřely široké pole 
příležitostí pro působení tzv. virtuálních dobrovolníků, má mluvit proti tezi o úpadku 
dobrovolnictví. V České republice je však zatím virtuální dobrovolnictví záležitostí jen 
zlomku populace (1%) a kromě toho se stále týká především dobrovolníků ukotvených jako 
členů v organizacích občanské společnosti. Zatím se tedy nedá říct, že by se zde otevíralo 
alternativní pole působení dobrovolníků (které by např. opomíjelo metodologické zaměření 
výzkumů na formální dobrovolnictví). 

Virtuální dobrovolnictví nepředstavuje fenomén striktně oddělený od klasického 
dobrovolnictví, spojeného se členstvím v OOS (67% virtuálních dobrovolníků je členy OOS). 
                                                           
90  Převaha středoškoláků by teoreticky mohla při převaze mladších věkových kategorií mezi virtuálními 
dobrovolníky souviset s ještě neukončeným vysokoškolským vzděláním mládeže. Následující analýza 
virtuálního dobrovolnictví podle pracovního statusu však neukázala žádnou souvislost se „studentstvím“; 
jediným pozitivním faktorem pro virtuální dobrovolnictví je pracovní stav (zaměstnanec/podnikatel) – 
zaměstnaní lidé představují 80% virtuálních dobrovolníků (kdežto v ostatní populaci představují 55%). 
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Ve zvýšené míře se týká především mladých lidí (avšak až do 44 let, takže se určitě nejedná o 
trend spojený ryze s mládeží) a lidí s vyšším vzděláním – to je pro ně ještě typičtější než pro 
formální dobrovolníky. Spíše než o vysokoškoláky jde ve virtuálním dobrovolnictví o 
středoškoláky (58%); ani zde tedy nefunguje předpoklad o společenském trendu spojeném 
s nejvyšším stupněm vzdělání. 
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5. Motivace dobrovolníků  
 

Dobrovolníci nepracují jen tak, pro nic za nic, ale mají k tomu své důvody, jsou motivováni. 
Jak již bylo naznačeno v teoretické části, ochota participovat na dobrovolnických aktivitách je 
formována hodnotami, které občané těmto aktivitám připisují a také je v nich nacházejí. 
Můžeme se tedy ptát, v čem spočívá hodnota dobrovolnictví pro samotné dobrovolníky? Co je 
motivuje k tomu, aby bez nároku na mzdu pracovali pro dobro jiných? Proč se stávají 
dobrovolníky a proč v dobrovolnické činnosti pokračují? 

Tak jako každá jiná lidská činnost podléhá i dobrovolnictví různým typům motivace. Ve 
společenských vědách dlouho převládala představa, že člověk je racionální tvor, který jako 
tzv. „homo economicus“ neustále kalkuluje, zvažuje náklady a zisky svého chování a 
jednoznačně preferuje takové jednání, které mu přináší největší zisk. Nicméně už delší dobu 
je zřejmé, že logika lidské činnosti se neřídí pouze prvoplánovým utilitárním kalkulem. Jinak 
by vlastně dobrovolníci ani nemohli existovat. Literatuře zabývající se motivací dobrovolníků 
vévodí dva základní přístupy ke zkoumání tohoto jevu, z nichž každý má své charakteristické 
disciplinární ukotvení. První, psychologický přístup přišel s konceptem „prosociální 
osobnosti“ (Finkelstein et al., 2005;, Penner, Fritzsche, 1993), jež se od jiných odlišuje 
specifickým souborem hodnot, potřeb a vlastností, které ji k dobrovolnické činnosti 
předurčují, resp. motivují. Druhý, sociologický přístup vychází z předpokladu, že motivace 
k dobrovolnické práci je podmíněna sociálně. Sociologický přístup na rozdíl od 
psychologického zdůrazňuje, že pro vysvětlení motivace dobrovolníků není důležité pátrat po 
tom, jací lidé jsou, ale v jaké sociální situaci se nacházejí (Dekker, 2003). 

 

5.1 Psychologický přístup 
Psychologický přístup vyzdvihující roli osobních vlastností altruistické osobnosti (Bierhoff, 
Kiein,  Kramp, 1991; Eisenberg et al., 1989; Galston, 1993; Krebs, Van Hesteren, 1992; 
Piliavin, Charng, 1990) navazoval na tradici, která dobrovolníka definovala jako člověka, jenž 
by díky své vrozené empatii vůči jiným měl mít nezištnou, tj. altruistickou motivaci. Ta ho 
odlišuje od lidí, kteří  to samé dělají pro peníze, případně dobrovolnickou aktivitou jen 
zastírají své zištné zájmy. „Vhodnou motivaci“ považují za konstitutivní prvek dobrovolnictví 
např. i Musick s Wilsonem, kteří se domnívají, že „skuteční“ dobrovolníci mají ty „správné“ 
motivy a reagují na „správné“ podněty. Podle nich „…motivy pomáhají definovat 
dobrovolnickou práci, protože dobrovolnická práce nemůže být jednoduše definována jen jako 
„neplacená práce“. „Není to jednoduše ´neplacená práce´ ale neplacená práce, která je 
vhodně motivovaná“ (Musick, Wilson, 2008, s. 16—17). Vhodnou motivací je samozřejmě 
touha pomáhat druhým i na úkor vlastního prospěchu. Altruistickou motivaci k dobrovolnictví 
charakterizuje láska k bližnímu a citové pohnutí nad osudem méně šťastných, tj. pocity 
solidarity s chudými, soucit s lidmi v nouzi, milosrdenství a empatie projevovaná trpícím, 
snaha dodat naději znevýhodněným či pronásledovaným a posílit jejich důstojnost, zápal pro 
konání v zájmu veřejného blaha, resp. dobra celé komunity, společnosti, lidstva. Díky svému 
sentimentálnímu základu, resp. „sociálnímu cítění“ ve svém pozadí bývá altruistická motivace 
nazývána i emocionální motivací. 

Pravost, čistá nezištnost altruistické motivace však bývá často zpochybňována. Jedna z 
nejfrekventovanějších otázek v oblasti zkoumání altruistického chování zní: „Je možné, aby 
altruista za svou dobročinnost skutečně nic nedostával?“ Dobrovolníci jsou sice dodavatelé, 
ale také příjemci benefitů své dobrovolnické participace. Díky dobrovolnické práci lze získat 
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vhodnou kvalifikaci, respekt důležitých lidí, nebo se seznámit s potenciálním partnerem. I 
dobrý pocit ze smysluplné práce ve prospěch druhých nebo celé komunity je vlastně zisk. 
Právě na tom staví ekonom James Andreoni svoji koncepci „hřejivého pocitu“ (warm glow), 
podle níž jsou lidé k dobročinnosti motivováni vnitřním pocitem uspokojení nad tím, že jsou 
altruisté. Zkrátka se jim líbí být altruisty. Znamená to, že jejich altruismus je smíšený s 
egoismem, proto ho Andreoni nazývá „impure altruism“, ne zcela čistý altruismus (Andreoni, 
1990).  

Někteří společenští vědci nacházejí kus sobectví v jakékoliv dobročinné aktivitě, což podle 
nich dobročinnost morálně znehodnocuje. Jejich skepse zachází tak daleko, že zpochybňují 
existenci skutečného altruismu i jeho nositelů. Jednoznačně to vyjádřil Michael Ghiselin 
zvoláním: „Stáhněte altruistu z kůže a najdete pod ní pokrytce!“" (Ghiselin, 1974, s. 80). Ten, 
kdo se stará o blaho jiných, vždy něco získává – ať chce či nechce. Vědomí těchto zisků pro 
něho může znamenat větší nebo menší míru motivace k dobročinnosti. Ten, kdo se obětuje 
pro druhé, může očekávat, že mu jeho altruismus bude v budoucnu oplacen; buď stejnou 
měrou altruismu ze strany jiných anebo různými (symbolickými) odměnami od společnosti 
nebo komunity, ve které žije. Ukazuje se, že veškerá emocionálně motivovaná dobrovolnická 
činnost je koneckonců nakažena jistou dávkou egoismu. Již Aristoteles však tvrdil, že pro 
„dobrodince je jeho konání zároveň něčím krásným, těší se tedy z toho druhého, na kterém se 
toto krásno projevuje“ (Aristoteles, 1979, s. 226). Je-li emocionální zainteresovanost altruisty 
na konání dobra mravně krásná, pak i jeho zisky mají morálně odlišnou povahu než zisky 
egoisty; jsou mravně krásné! Ale i kdyby nebyly, existuje-li reálná možnost, že sobeckost 
není primárním důvodem k rozhodnutí dobrovolně pracovat, lze altruistickou motivaci 
považovat za relevantní a platnou pro zkoumání dobrovolnictví.  

Na druhé straně si můžeme klást otázku, jestli jedinou vhodnou, legitimní motivací 
dobrovolnických aktivit je skutečně jenom motivace altruistická. Psychologové zabývající se 
vnitřními motivy jednotlivců k dobrovolnické participaci se v podstatě shodují v názoru, že 
tomu tak není, a do svých analytických rámců a konceptů měření motivace zahrnují i 
egoistické motivy. Odmítají akceptovat osobnost dobrovolníka jako světce. Připouštějí 
možnost existence „sobeckého dobrovolníka“ a zároveň připomínají, že tak jako neexistuje 
„čistě altruistický dobrovolník“, neexistuje ani „dobrovolník zcela sobecký“. Egoisticky 
motivovaný dobrovolník sice v dobrovolnické činnosti vidí nástroj k dosahování svých 
osobních zájmů, ale zároveň činí dobro i pro druhé. Poskytuje něco za něco. Očekává, že 
dobrovolnická práce ve prospěch jiných mu na oplátku přinese zisky, o které se zajímá. 
Egoistická motivace proto bývá nazývána také instrumentální, transakční či reciproční. Tato 
motivace svého nositele orientuje k tomu, aby v dobrovolnické práci vědomě hledal prvky, 
které by byly užitečné i pro něho samého. Konkrétní motivy „sobeckého dobrovolníka“ se 
mohou pohybovat na škále od symbolických a spirituálních odměn po materiální zisky. Od 
„odměny boží na onom světě“ přes strategický kalkul, že jeho dobročinnost mu bude někdy v 
budoucnosti oplacena, až po naplnění ctižádostivých ambicí nebo očekávání zisku např. 
dobrého zaměstnání. Egoisticky motivovaní dobrovolníci svoji práci chápou jako poměrně 
šťastné spojení dobročinnosti (dobra pro jiné) a vlastního prospěchu. Typický je pro ně zájem 
o získávání nových zkušeností, kontaktů, navazování partnerských vztahů i snaha uplatnit 
svoje schopnosti a udržovat se prostřednictvím dobrovolnické participace v dobré pracovní 
kondici. 

Zpochybňování egoismu jako legitimní motivace dobrovolnických aktivit odmítal už Alexis 
de Tocqueville. Naopak schopnost mluvit o užitečnosti občanských ctností, o setkávání 
osobních a obecných zájmů, o spojování osobního blaha s blahem spoluobčanů považoval za 
velmi pozitivní črtu americké společnosti. Všiml si, že Američané svoje dobrovolnické 
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angažmá rádi vysvětlují principem vhodně pochopeného sebezájmu (egoismu). Jejich 
„rozumný egoismus“ se drží zásady „co je prospěšné pro celek, je prospěšné i pro mne“. Proto 
je soukromým zájmem každého konat dobro. Člověk slouží sobě samému, slouží-li svým 
bližním. Ne že by se Tocqueville stavěl proti vznešenosti altruistických ideálů a principu 
obětavosti ve prospěch celé společnosti, snažil se jen poukázat na to, že i „osvícená láska 
k sobě samému“ vede lidi k tomu, aby si navzájem pomáhali a ochotně, dobrovolně obětovali 
část svého času a bohatství pro dobro státu (Tocqueville, 1992, s. 91). Z hlediska vhodnosti či 
nevhodnosti motivace k dobrovolnictví nejde o to, jestli je motivace egoistická, nebo není, ale 
o to, jakým způsobem je uplatňován egoismus v ní obsažený. Egoistická motivace v podobě 
„osvíceného sebezájmu“ je tedy jistě legitimní motivací dobrovolnických aktivit.  

 

5.2 Sociologický přístup 
Sociologové také obhajují sobecké motivy k dobrovolnickým aktivitám, když říkají, že 
dobrovolníci jsou ke své práci motivováni v první řadě kontextuálními faktory, jako jsou 
společenské odměny za úsilí dosahovat ideálů dobrého člověka a občanských ctností, sankce 
za snahy vyhýbat se dobrovolnické práci pro komunitu, postoje příbuzných, důležitých přátel 
a rolových modelů, dostupnost příležitostí dobrovolně pracovat, náboženská povinnost apod. 
Sociální motivace se snaží nalézt odpověď nejen na otázku, proč lidé dobrovolně pracují, ale 
také proč „konvertují k dobrovolníkům“? Proč vstupují mezi dobrovolníky a proč mezi nimi 
zůstávají. Dobrovolníci a jejich organizace totiž představují specifický sociální svět, jenž si 
vytváří vlastní soubor norem a praktik, které ovlivňují i chování těch, kteří do řad 
dobrovolníků ještě nevstoupili. Z toho plyne základní „normativistický“ pohled sociologie na 
sociální motivaci dobrovolníků, jehož tradice sahá až ke klasickým dílům Augusta Comta a 
Émile Durkheima.91 Normativistická perspektiva předpokládá, že dobrovolnické chování 
vyplývá ze socializace jednotlivců ve skupinách. Dobrovolnická participace je motivována 
kulturou dobročinnosti a občanských ctností. Normativistická perspektiva se opírá o 
předpoklad, že mobilizační potenciál individuálních motivačních hodnot musí být podpořen 
konkrétní normou, jejíž dodržování je kontrolováno a odměňováno a porušování trestáno, 
jinak by nebyl dostatečně silný, aby vedl k dobrovolnickému konání. Hodnoty poskytují 
nejširší vodítko pro sociální chování, ale nevedou přímo ke specifickému chování, proto musí 
být doplněny normami, jež jsou sociálně podmíněny a legitimovány (Musick,Wilson, 2007, s. 
82). 

Reed a Selbee si položili otázku, jestli existuje specifický étos (soubor norem), jímž se řídí 
dobrovolníci na rozdíl od „nedobrovolníků“. Jejich odpověď je v zásadě kladná, ale jak sami 
upozorňují, neplatí to ve všech případech. Mezi základní prvky tohoto (prosociálního) étosu 
patří zodpovědnost za společné dobro (common good) a aktivní osobní angažovanost při jeho 
dosahování (Reed, Selbee, 2003, s. 97). Musick s Wilsonem rozeznávají tři základní normy, 
které motivují lidi k dobrovolnické participaci: 1. Norma generalizované reciprocity (řídit se 
očekáváním, že pomoc druhým bude oplacena  „někdy“ v budoucnosti, když 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 bližním a druhým lidem v nouzi) 
(Musick, Wilson, 2008, s. 97—103). Podle Barkera zahrnují obligatorní motivy morální či 
náboženskou povinnost přispívat k rozvoji místního společenství (komunity), splácet svůj 
dluh vůči komunitě a politickou povinnost přinášet změnu (Barker, 1993, s. 28, parafrázováno 

                                                           
91  Např. Comte psal o morální povinnosti jedinců pomáhat a sloužit druhým i za cenu obětování vlastního 
zájmu. Durkheim je zase znám svojí koncepcí mechanické a organické solidarity, jejíž součástí je pravidlo 
reciprocity.  
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podle Anheier, Salomon, 1999, s. 56).  Gouldner vyjádřil obsah generalizované morální 
normy reciprocity následovně: Neškoď, ale pomáhej tomu, kdo ti pomohl, a ti, kterým jsi 
pomohl, mají povinnost pomoct tobě. Jestliže chceš, aby ti pomáhali jiní, musíš jim pomoct 
(Gouldner, 1960, s. 161—178).  

Norem, které motivují k dobrovolnické aktivitě, je poměrně dost, až se zdá, že dobrovolníci 
vlastně nekonají z vlastní vůle, ale z donucení; tím by se však narušil jeden ze základních 
atributů dobrovolnictví. Je vůbec normativní motivace dobrovolníků legitimní? Nejedná se už 
o mandatorní dobrovolnictví nechvalně proslavené totalitními režimy? Na obranu normativní 
motivace lze uvést, že na rozdíl od mandatorního dobrovolnictví se v jejím případě vždy musí 
jednat o neformální povinnost, zodpovědnost či donucení ze strany okolí. Podle Stebbinse 
musí jít o tzv. příjemnou povinnost, tzv. „agreeable obligation“ (Stebbins, 2004, s. 4). To 
znamená, že se jedná o zvnitřněné povinnosti, resp. imperativy solidarity, sociální 
spravedlnosti a zodpovědnosti. Normativně motivovaní dobrovolníci berou svoje angažmá 
jako vlastní misi konání dobra, protože se ztotožnili s určitou ideologií budování lepší 
budoucnosti, s prototypem dobrého člověka nebo s ideálem ctnostného občana platným 
v dané kultuře či společnosti. 

Sociální kontext, resp. sociální interakce poskytují kromě normativní motivace i jiné podněty 
k dobrovolnickému chování. Již zmiňovaná signalizační teorie vysvětluje angažovanost 
dobrovolníků jejich snahou získat si v relevantním okolí dobrou reputaci. Nicméně logiku této 
motivace lze i obrátit a dobrovolnickou participaci chápat jako normu prosazovanou v určitém 
„reputačním prostředí“ (pracovní trh, školství) (Komter, 2010, s. 447). Nejdůležitější roli 
motivátora dobrovolnické participace v sociálním kontextu však hraje komunita.92 Generuje 
příležitosti pro dobrovolnictví, vytváří klima důvěry, svépomoci. Produkuje kolektivní 
identitu, která její nositele stimuluje k obětování se ve prospěch celku. Dobrovolnictví lze 
nahlížet buď jako samozřejmou součást života na venkově, nebo jako určitou strategii, jak se 
stát součástí komunity (Paine, Locke, Jochum, 2006, s. 5). Dobrovolníci vidí v dobrovolnické 
participaci příležitost zařadit se do společnosti (vyhnout se vyloučení), pobývat s přáteli či 
s potenciálními partnery. Motivace dobrovolně participovat na aktivitách komunity je také 
otázkou společenské prestiže, pověsti (respektu) v komunitě, ale i společenské seberealizace, 
sebeúcty, sociálního zviditelnění (Hardill, Baines, 2007). Uplatňuje se zde koncept sociálního 
kapitálu (Putnam), jenž v komunitě vidí cenný zdroj, který její členové mohou využívat díky 
dobrovolnické participaci na jejím životě (Janoski, Wilson, 1995, s. 275). Koncept sociálního 
kapitálu v procesech rekrutace dobrovolníků klade zvýšený důraz na roli důvěry a sociálních 
sítí. Jeden z nejdůležitějších motivů k dobrovolnické praci je přímá žádost od členů OOS 
nebo známých a přátel, kterým dotyčný důvěřuje. Komunitní dobrovolnictví je založeno na 
dlouhodobém sdílení společné identity a osudu, malé sociální distanci a silných sociálních 
vazbách mezi členy, pocitech sounáležitosti, na morálních závazcích a povinnostech chránit 
ideály i identitu vlastní komunity. 

Perspektiva komunitního dobrovolnictví také do popředí vyzvedá aspekt dobrovolnictví jako 
volnočasové aktivity, která dobrovolníkovi přináší potěšení z interakce s lidmi, které má rád. 
Jde o aktivity zaměřené na pomoc jiným, jež si člověk vybírá proto, že mu přinášejí požitek. 
Dobrovolnictví se zde stává otázkou životního stylu, rekreace a relaxace. Představuje únik od 
stresu běžného občanského, profesionálního a rodinného života. Jak již bylo řečeno, tímto 
aspektem dobrovolnictví se zabývá hlavně Robert Stebbins. Akcentuje tzv. „volní“ 
(volitional) definici dobrovolnického chování, které si jednotlivec zvolí, protože mu přináší 

                                                           
92  Pod pojmem komunita rozumíme soudržnou skupinu lidí, která má pět klíčových atributů: sdílený pocit 
existence komunity, podobné životní příležitosti, respekt k diverzitě, politickou důvěru a smysl pro sounáležitost 
(Paine, Locke, Jochum, 2006, s. 3). Může jít o komunitu náboženskou, rurální, zájmovou nebo organizační. 



87 

 

radost. Tato definice zdůrazňuje absenci jakéhokoliv donucení (ať již morálního, nebo jiného) 
při výběru dané aktivity (Stebbins, 1990, s. 155). Nicméně Stebbins také rozlišuje mezi tzv. 
mainstreamovým dobrovolnictvím, kde donucení zcela absentuje, a dobrovolnictvím 
marginálním, kde díky vlivu okolí (morální povinnosti, závazky apod.) jistá míra donucení 
existuje (Stebbins, 2009, s. 157-8). 

 

5.3 Struktura motivací dobrovolníků 
Podle Rochestera je široce přijímáno, že motivace dobrovolníků vychází ze směsice vlastního 
zájmu (přínos pro dobrovolníka a jeho rodinu) a altruismu (přínos pro druhé lidi nebo 
prostředí). Otázkou ale zůstává, jak tuto výše popsanou a skutečně bohatou směsici motivů 
užitečně (mentálně zvládnutelným způsobem) strukturovat a kategorizovat pro potřeby 
výzkumu dobrovolnických motivací. Dnes již klasický přístup představuje rozlišení na vnitřní 
(intrinsic) a vnější (etrinsic) motivaci dobrovolníků. Vnitřní motivace vypovídá o tom, že 
dobrovolnická práce je pro dobrovolníky cílem sama o sobě, zajímají se o ni, protože mají 
požitek z ní samé. Naopak vnější motivace vyjadřuje, že dobrovolnická aktivita je 
stimulována něčím, co existuje mimo ni, např. sociálním okolím dobrovolníka (Deci, 1972; 
Degli, 2009). Obdobně klasickým přístupem se dnes již jeví i dvoufaktorový model motivace 
Hortona-Smithe, který rozlišuje mezi altruistickými motivy definovanými jako nehmotné a 
egoistickými motivy, tj. hmotnými odměnami (Horton-Smith, 1981). Jiní autoři dávají 
přednost tříprvkovému modelu struktury motivace k dobrovolnické participaci (Ackerman, 
1996; Baker, 1993; Anheier, Salomon, 1999). Např. Baker a po něm i Anheier se Salomonem 
rozlišují altruistickou, instrumentální a obligatorní motivaci. Daniel Batson považuje za nutné 
analyzovat motivaci dobrovolníků pomocí čtyř kategorií: 1. egoismus (v podstatě jde o 
osvícený sebezájem), 2. altruismus (jehož konečným cílem je zlepšení situace více než 
jednoho člověka, kromě sebe sama), 3. kolektivismus (jehož konečným cílem je zlepšení 
situace skupiny či komunity), 4. principlismus (jehož konečným cílem je podpora nějakého 
morálního principu) (Batson 1994; 2002). Podobně i Aafke Komter uvádí, že moderní 
sociologie nabízí čtyři motivace mezilidské solidarity: emoce, rovnost, moc a sebezájem 
(Komter, 2010, s. 201). Cnaan a Amrofel mluví už o pěti základních kategoriích odměn, které 
jednotlivce k dobrovolnickému chování motivují: 1. hmotné, resp. materiální odměny (nejsou 
ovšem platbou za službu dobrovolníka, ale zahrnují např. zisk kreditů v akademických 
kurzech, profesionální kontakty, pracovní zkušenosti apod.), 2. vnitřní odměny (lepší pocit ze 
sebe samého), 3. sociálně-interaktivní odměny (potkávání zajímavých lidí, 
prevence/zabránění osamělosti), 4. normy a sociální tlak (naplňování očekávání přináší 
odměnu), 5. odměny ve formě úniku od jiných povinností (možnost vyhnout se tomu, co 
člověk nemá rád).  

V psychologickém výzkumu motivů dobrovolnické participace se nejvíce prosazuje 
funkcionální teorie, která předpokládá, že jeden typ chování (zde dobrovolnická činnost) 
může plnit různé funkce, a že všichni lidé mají stejné základní psychologické potřeby. 
Jednotlivé psychologické potřeby pak implikují příslušné motivace, přičemž různí lidé 
preferují saturování různých potřeb. V zásadě platí, že lidi k dobrovolnickému chování 
motivuje jejich přesvědčení, že toto chování jim umožňuje uspokojit jejich psychologické 
potřeby. Nejznámějším psychologickým konceptem zkoumání motivační struktury 
dobrovolníků je „Inventář funkce dobrovolníka“ (VFI – Volunteer Function Inventory), 
s nímž přišli Gil Clary a Mark Snyder se svými spolupracovníky. VFI má šest kategorií funkcí 
a jim odpovídajících motivací: 1. hodnotová funkce (motivace vyjádřit nebo realizovat 
důležité hodnoty, jako je humanitarismus a pomoc méně šťastným), 2. funkce porozumění 
(motivace učit se, vyzkoušet si něco neobvyklého), 3. funkce rozvoje osobnosti (motivace 
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rozvíjet se a růst psychologicky), 4. kariérní funkce (motivace získat zkušenosti pro kariéru), 
5. sociální funkce (motivace posílit sociální vztahy), 6. protektivní funkce (motivace řešit své 
osobní problémy, redukovat pocity viny apod.)93 (Clary et al., 1998). Tato poměrně podrobná 
kategorizace (obsahující třicet empirických indikátorů) byla jinými psychology ještě doplněna 
a rozšířena o další kategorie motivů (McEwin,  Jacobsen-D’Arcy, 2002; Murphy, 2008, s. 46). 

Tento stručný přehled přístupů k identifikaci motivační struktury dobrovolníků vykazuje 
poměrně dobré možnosti výběru konkrétního konceptu motivační struktury pro kvantitativní 
výzkum dobrovolnictví. Důležitou otázkou jsou kritéria takového výběru. V našem případě 
jsme zvolili tříprvkový model motivační struktury s kategoriemi: 1. altruistická (primární 
motiv je prospěch jiných nebo celé komunity), 2. egoistická (primární motiv je prospěch 
dobrovolníka, ale za předpokladu, že z jeho aktivity budou zároveň profitovat i jiní, resp. celá 
komunita), 3. normativní motivace (primární motiv je naplňování morálních imperativů a 
závazků komunitě). Prvním kritériem pro náš výběr byla schopnost této struktury kopírovat 
základní logiky lidské činnosti, které Helena Flam definovala jako: 1. racionální, 2. 
normativní, 3. emocionální.94 Ani jedna z nich se podle ní nevylučuje s přispíváním 
k veřejnému blahu (Flam, 1990, s. 42—43). Druhým kritériem byl požadavek, aby motivační 
struktura relativně dobře korespondovala se třemi perspektivami zkoumání dobrovolnictví 
(neziskovou (altruistická motivace), občanskou (normativní motivace) a volnočasovou 
(egoistická motivace)), jak je popsal Rochester. Třetím kritériem byla obsahová úspornost, 
aby otázky na motivaci nebyly pro respondenta příliš únavné a nezabraly v dotazníku místo 
rezervované pro jiné dimenze vzorce dobrovolnictví. Rozhodujícím kritériem výběru však pro 
nás byla schopnost zvolené struktury rozlišovat mezi ideálně typickou motivací kolektivního 
(starého) a reflexivního (nového) dobrovolníka.  

Hustinx s Lammertynem popisují motivační strukturu kolektivního dobrovolníka jako 
primárně orientovanou na komunitu, v níž hrají důležitou roli povinnost a pocity 
zodpovědnosti vůči lokální komunitě, případně vůči abstraktnější kolektivitě. Tento prototyp 
motivace je zasazený do náboženské tradice dobročinnosti a altruismu inspirovaného nějakou 
ideologií. Upozorňují, že dobrovolník s touto motivací neodpovídá stereotypu „totálně 
obětavého dobrovolníka“, protože v její struktuře lze najít i instrumentální (egoistické) 
motivační prvky dosahování kariéry a vyššího sociálního statusu v komunitě. Motivační 
struktura reflexivního dobrovolníka se podle Hustinx a Lammertyna odvíjí od jeho 
biografické diskontinuity. Dobrovolnickou aktivitou vyvažuje biografické nejistoty a osobní 
problémy. Ve svém dobrovolnickém angažmá vidí vhodné pole příležitostí pro svou 
seberealizaci. Hustinx a Lammertyn však varují před ztotožňováním reflexivního 
dobrovolníka s populárním stereotypem individualisty, který nedokáže soucítit s jinými lidmi. 
V motivační bázi reflexivního dobrovolníka nacházejí spojení solidarity a individualistického 
altruismu (Hustinx, Lamertyn, 2003, s. 173—174). 

 

5.4 Segmentace dobrovolníků podle motivační struktury  

Abychom naplnili stanovená kritéria pro identifikační motivační struktury, použili jsme 

                                                           
93  VFI měří motivaci dobrovolníků pomocí hodnocení 30 výroků reprezentujících jednotlivé funkce a 
motivy na sedmibodové Likertově  škále od „vůbec není důležitý“ po „extrémně důležitý“. Příklady jednotlivých 
výroků: Zajímám se o lidi, kteří neměli takové štěstí jako já (hodnoty); Můžu se dovědět něco víc o 
problematice, na které pracuji (porozumnění); Moji přátelé jsou také dobrovolníci (sociální); Dobrovolná práce 
mi může pomoci dostat se k práci, kterou bych rád/a dělal/a (kariéra);  Když se cítím špatně, při dobrovolnické 
práci na to můžu zapomenout (protektivní); Jako dobrovolník se cítím důležitější (rozvoj). 
94  Velmi podobným způsobem popsal Göran Therborn tři zdroje lidské aktivity: normativní, teleologickou 
a emocionální (Therborn, 2002, s. 868). 
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v našem výzkumu 14 výroků, jejichž důležitost pro rozhodnutí vykonávat dobrovolnickou 
práci respondenti hodnotili na čtyřstupňové škále (od 1 = velmi důležitý až po 4 = vůbec 
nebyl důležitý). Výroky se částečně shodovaly s výroky obsaženými ve VFI a pokrývaly tři 
hlavní motivační kategorie (altruistickou, egoistickou, normativní). Kategorii egoistické 
motivace jsme dále rozšířili o subkategorii „hédonistická motivace“, a to z toho důvodu, aby 
lépe pokrývala volnočasovou perspektivu zkoumání dobrovolnictví. Pro testování validity 
škály výroků jsme použili faktorovou analýzu,95 jež v případě formálních dobrovolníků 
seskupila výroky do tří faktorů, které vysvětlovaly 54% variance všech odpovědí (1. faktor 
20%, 2. faktor 18% a 3. faktor 16%). První faktor spojoval 3 + 3 výroky reprezentující 
egoistickou a hédonistickou motivaci. Druhý obsahoval pět výroků, z nichž tři reprezentovaly 
altruistickou motivaci, jeden egoistickou a jeden normativní motivaci. Třetí faktor byl sycen 
třemi výroky indikujícími normativní motivaci (viz Tab.). Také faktorová analýza motivace 
neformálních dobrovolníků vygenerovala stejné tři faktory,96  oproti teoretickému konceptu 
však vykázala jenom jednu anomálii (v případě výroku „Můžu udělat něco pro věc, která je 
pro mě důležitá“, který také zařadila mezi výroky indikující altruistickou motivaci). Na 
základě těchto zjištění jsme usoudili, že validita škály výroků je pro naši analýzu postačující a 
můžeme ji použít pro segmentaci dobrovolníků podle jejich motivační struktury. 

 

Tabulka 5.1 Koncept struktury indikátorů motivace dobrovolníků a výsledky faktorové 
analýzy, průměrné hodnocení důležitosti jednotlivých motivů 

Formální   
dobrovolníci 

Neformální 
dobrovolníci 

Formální 
dobrovol. 

Neformální 
dobrovol. 

 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 Průměr*  Průměr*  

1. Altruistická motivace         

Pocit, že moji pomoc potřebují lidé, které 
znám 

,157 ,687 ,177 -,064 ,705 -,026 2,06 1,50 

Jednoduše cítím, že je důležité pomáhat 
jiným 

,063 ,825 ,063 ,058 ,790 ,093 1,94 1,68 

Protože soucítím s lidmi, kteří měli v 
životě méně štěstí než já 

-,027 ,617 ,366 ,089 ,518 ,420 2,56 2,18 

2. Egoistická motivace         

Můžu udělat něco pro věc, která je pro 
mě důležitá 

,341 ,541 -,032 ,372 ,513 ,252 1,65 1,98 

Možnost získat nové dovednosti a 
zkušenosti 

,675 ,181 ,052 ,778 ,057 ,195 2,16 2,84 

Možnost navázat užitečné kontakty ,597 ,304 -,047 ,762 -,074 ,187 2,34 2,93 

Možnost uplatnit své schopnosti ,738 -,086 ,131 ,656 ,343 ,033 1,90 2,41 

                                                           
95  Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. Rotation converged in 5 iterations. 
96  Celková míra vysvětlené variance = 53%, přičemž F1 = 24%, F2 = 15% a F3 = 14%. 
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 Hédonická motivace         

Chtěl(a) jsem si odpočinout od shonu 
běžného života 

,634 -,110 ,373 ,740 -,092 ,227 2,54 3,13 

Chtěl(a) jsem se věnovat nějaké zajímavé 
činnosti ve svém volném čase 

,663 ,124 -,135 ,678 -,024 ,378 2,04 2,86 

Jednoduše mě to bavilo ,542 ,219 ,164 ,638 ,315 ,024 1,67 2,29 

3. Normativní motivace         

Přesvědčení, že je to má občanská 
povinnost 

,102 ,637 ,336 ,084 ,414 ,495 2,42 2,18 

Náboženské přesvědčení -,069 ,062 ,743 ,095 -,018 ,624 3,31 3,43 

Lidé, k nimž mám blízko, očekávali, že 
budu dobrovolně pracovat 

,248 ,281 ,544 ,242 ,149 ,572 2,44 2,75 

Příležitost splatit svůj dluh vůči 
společenství lidí, do něhož patřím 

,136 ,369 ,669 ,252 ,113 ,747 2,71 2,91 

*  Respondenti hodnotili výroky na čtyřstupňové škále (od 1 = velmi důležitý až 4 = vůbec nebyl důležitý), proto 
čím nižší je číslo průměrného hodnocení, tím vyšší důležitost motivu, který reprezentuje. Položená otázka zněla: 
„Jak důležité byly následující důvody pro vaše rozhodnutí vykonávat dobrovolnou práci pro neziskovou 
organizaci?“ 

 

Pozastavme se však ještě na chvíli u důležitosti konkrétních motivů. Z jejich průměrného 
hodnocení formálními dobrovolníky plyne, že nejdůležitějšími motivy jsou pro ně možnost 
dělat něco pro věc, která je pro ně důležitá (89% respondentů tento motiv hodnotilo jako 
velmi/dost důležitý), a dělat dobrovolnickou práci, protože to člověka jednoduše baví (85% 
velmi/dost důležitý). První z těchto výroků respondenti svými odpověďmi sami přiřadili do 
kategorie altruistické motivace a druhý jednoznačně patří do hédonistické, resp. egoistické 
motivace. Zatímco hodnocení důležitosti altruistických a egoistických (hédonistických) 
motivů je v průměru zhruba vyrovnané, důležitost normativní motivace se jeví jako výrazně 
menší a zcela nejnižší skóre získal motiv náboženského přesvědčení, což koresponduje se 
zjištěním, že jenom 35% všech respondentů se považuje za nějakým způsobem věřící. 
Náboženské přesvědčení jako motivační faktor neboduje ani u neformálních dobrovolníků. Na 
rozdíl od formálních dobrovolníků však neformální dobrovolníci připisují podstatně větší 
důležitost altruistické motivaci, naopak k hédonické motivaci se hlásí ve významně menší 
míře, což je vlastně dáno již obsahem neformální dobrovolnické práce, v němž dominuje 
sousedská výpomoc. Předpoklad o významné korelaci mezi sklonem k neformálnímu 
dobrovolnictví a venkovským charakterem prostředí nebyl potvrzen. To také znamená, že 
malé vesnické komunity neprodukují neformální dobrovolníky s altruistickou motivací ve 
větší míře než sousedské a přátelské komunity ve městech. 

Je potřeba říct, že jednotlivé kategorie motivacíse vzájemně nevylučují, ale naopak významně 
mezi sebou korelují. Každý dobrovolník disponuje určitou směsicí motivací složenou ze 
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všech třech kategorií. Pomocí klastrové analýzy97 se teď pokusíme zjistit, zdali existuje 
nějaká obecnější typologie formálních dobrovolníků98 z hlediska jejich motivační struktury. 
Pro analyzovaná data se jako nejlepší ukázalo dvoj-klastrové řešení.99 Každý ze dvou 
získaných klastrů je relativně velký a také dobře interpretovatelný. Celkově zařazených 
respondentů bylo v tomto případě poměrně dost (N= 953). Nezařazeno zůstalo jen 15% 
dobrovolníků.  

 

Tabulka 5.2 Formální dobrovolníci v klastrech 

1. klastr – obětavci 234 21% 25% 

2. klastr – pohodáři  719 63% 75% 

Celkem zařazených 953 84% 100% 

Nezařazení kvůli chybějícím datům100 179 16%  

Celkem zařazených i nezařazených 1132 100%  

 

V prvním, menším klastru (tvoří ho jen čtvrtina všech zařazených dobrovolníků) jsou 
shromážděni ti, kteří mají relativně vysokou míru normativní a altruistické motivace, zatímco 
druhý tvoří respondenti s relativně vyšší mírou hédonické motivace a nižší mírou normativní 
motivace. Dobrovolníky v prvním klastru budeme dále nazývat „obětavci“, protože se od 
dobrovolníků ve druhém klastru liší hlavně vyšší mírou obětavosti ve prospěch komunity 
nebo společnosti. Dobrovolníci ve druhém klastru mají ve zvýšené míře ze své dobrovolnické 
aktivity požitek, užívají si ji, baví je, proto je budeme označovat jako „pohodáře“. Motivační 
struktura obětavců i pohodářů obsahuje přibližně stejnou míru egoistické motivace a potvrzuje 
se tedy Hustinx a Lammertynova teze o symbióze egoistické a altruistické motivace 
dobrovolníků. Na druhé straně, jestliže se obětavci i pohodáři vyznačují stejnou mírou 
egoismu, nelze pohodáře automaticky považovat za reprezentanty reflexivního vzorce 
dobrovolnictví, protože u reflexivních dobrovolníků by egoistická motivace měla být silnější 
než u kolektivních. 

 Graf  5.1 „Obětavci“ (první klastr) a „pohodáři“ (druhý klastr) podle jednotlivých motivů 

                                                           
97  Konkrétně byla použita metoda „nejbližšího souseda“ (between group linkage v programu SPSS) 
s použitím Pearsonových korelací jako míry vzdálenosti. 
98  Neformální dobrovolníky zde nebudeme blíže analyzovat, neboť výsledky této analýzy by nám 
nepomohly při snaze konfrontovat motivace kolektivního a reflexivního dobrovolníka s motivační strukturou 
českých dobrovolníků, protože Hustinxova a Lammertynova typologie se týká pouze formálních dobrovolníků.  
99 Při vytváření většího počtu klastrů stejnou metodou byly výsledné shluky (skupiny případů) obtížně 
interpretovatelné a velikostně příliš nevyvážené. 
100  Chybějící data v tomto případě nejčastěji znamenají skutečnost, že respondent na některý z výroků 
reagoval odpovědí „nevím“. 
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Dá se říct, že jsme očekávali vyšší počet typů dobrovolníků než jenom dva. Nicméně duální 
typ motivační struktury také vyhovuje požadavku konfrontace motivační struktury českých 
dobrovolníků s motivacemi typickými pro kolektivního a reflexivního dobrovolníka. Nástup 
sobeckého dobrovolníka na scénu západních společností zatím není tak razantní a masový, 
jednoznačnou převahu stále drží kolektivní dobrovolník. Výrazně nižší podíl českých 
obětavců vůči podílu pohodářů se tedy zdá být překvapivý. Předpokládali jsme, že ti 
respondenti, kteří se budou vyznačovat vysokou mírou egoistické a hédonické motivace, se 
budou podobat nositelům reflexivního vzorce dobrovolnictví a ti, kteří budou mít zvýšenou 
míru normativní motivace, budou inklinovat ke kolektivnímu vzorci dobrovolnictví. Čekali 
jsme, že poměr obětavců a pohodářů bude spíše obrácený a že i u nás budou převažovat 
motivace typické pro tradiční kolektivní vzorec dobrovolnictví. Jak se ukáže níže, je tomu 
skutečně tak, ale naše tradice se od té západní výrazně liší (viz kapitolu 2.).  

Za prvé jde o již zmiňovaný deficit náboženské víry, kterým se Česká republika vymyká i 
z okruhu postkomunistických zemí. To samozřejmě souvisí s nízkou mírou normativní 
motivace dobrovolníků obecně. Za druhé nám alternativní příběh českého dobrovolnictví 
připomíná pokračování tradice pragmatického, tj. neideologického kolektivismu v rámci 
lokálního komunitního dobrovolnictví. Tento „kolektivismus bez iluzí“ obvykle působil 
v širším prostředí devalvace všech vznešených ideálů, morálních imperativů a abstraktních 
občanských ctností. Po roce 1989 byly sice zprofanované poučky „proletářského altruismu“ 
(Frič et al., 2001) opuštěny, ale hbitě je vystřídaly vábivé a duchovně prázdné vzorce chování 
konzumní společnosti, které však postupně ztrácejí svůj lesk. Nedodržování a obcházení 
zákonů bylo za socialismu populárním adrenalinovým sportem a zdá se, že dnes tomu není 
jinak.101 Morální pragmatismus pokračuje dál a působí proti procesu zvnitřňování prosociální 
normativní motivace. Za třetí byl pragmatický kolektivismus už za socialismu úzce spojován 
s vyplňováním volného času. Nejvíce dobrovolníků dnes působí právě v oblastech sportu, 
kultury a rekreace. Proto je pro české dobrovolníky typická vysoká míra volnočasové, tj. 
hédonické motivace; chtějí si užívat své „komunitní dobrovolnictví“ i navzdory obecnému 
politickému marasmu. Když do toho promítneme trend úpadku normativní motivace, který 
                                                           
101  Výzkumy veřejného mínění potvrzují oportunistický přístup české populace k zákonům, které se 
dodržují, jen když to lidem vyhovuje. 
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k nám proniká ze Západu a který ve své knize „Soumrak povinnosti“ barvitě vykreslil Gilles 
Lipovetsky (1999, s. 146—150), jeví se pak převaha pohodářství nad obětavým altruismem v 
motivační struktuře českých dobrovolníků jako samozřejmá.  

Nutno dodat, že i rozvoj normativní a altruistické části normativní struktury českých 
dobrovolníků nachází svoji oporu v importu tradičního kolektivního vzorce dobrovolnictví ze 
Západu, a to hlavně do oblasti poskytování welfare (zdravotních, sociálních a vzdělávacích) 
služeb, které byly do r. 1989 výhradní doménou státu. Obětavci i pohodáři jsou produkty 
dvou tradičních vzorců dobrovolnictví; ti první spíše vzorce Západního (který samozřejmě 
navazoval na „ztracenou“ prvorepublikovou tradici) a ti druzí vzorce domácího. Neliší se od 
sebe mírou individualismu nebo orientací na postmateriální hodnoty, ale mírou a charakterem 
kolektivismu. Neodlišují se věkovou strukturou ani sklonem k virtuálnímu dobrovolnictví. Ve 
svých komunitách jsou vystaveni vysokému, ale přibližně stejnému tlaku sociálních 
očekávání na zapojení se do dobrovolnických aktivit (79% obětavců a 74% pohodářů uvedlo, 
že jejich přátelé od nich čekají, že budou dobrovolně pracovat). Obětavci a pohodáři se od 
sebe liší hlavně prostředím, v němž působí a které logicky koresponduje se strukturou jejich 
motivace.  

Tabulka 5.3 Obětavci a pohodáři podle jednotlivých oblastí působení OOS (%) 

 

 

1. klastr 

Obětavci 

2. klastr 

Pohodáři 

Kulturní organizace (pěvecké, taneční, hudební soubory, 
spolky…) 

3,11 (---) 12,86 (+++) 

Sportovní klub nebo sdružení 7,11 (--) 14,43 (++) 

Tradiční zájmové organizace, (myslivci, rybáři, zahrádkáři, 
chovatelé) 

7,11 (--) 15,14 (++) 

Ženské organizace (Svaz žen apod.) 4,00 3,71 

Mládežnické organizace (Junák, Pionýr apod.) 2,67 4,29 

Jiné rekreační či zájmové organizace, spolky a kluby 
(filatelisté atd.) 

1,78 3,57 

Vzdělávání a výzkum (také např. sdružení rodičů a přátel 
školy 

4,00 2,86 

Organizace poskytující zdravotní služby (např. rehabilitační 
…) 

10,67 (+++) 3,57 (---) 

Organizace poskytující sociální služby (např. pomoc 
starým…)  

9,33 (+) 5,43 (-) 

Organizace pro ochranu životního prostředí, práv zvířat 3,56 5,29 

Sbor dobrovolných hasičů 14,22 11,86 
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Organizace zaměřené na obhajobu práv a zájmů (občanů, 
žen, menšin)  

1,78 1,57 

Politická organizace (strana, hnutí, klub, sdružení …) 3,56 (+) 1,29 (-) 

Nadace, podpora dobrovolnictví a organizace 
zprostředkující info.) 

4,44 2,86 

Církve a náboženské organizace 14,22 (+++) 4,57 (---) 

Odborová organizace 3,11 1,57 

Profesní nebo obchodní sdružení (komora, svaz) 0,89 0,43 

Jiná organizace podobná výše zmíněným 1,78 1,43 

 N = 953 

 

Výskyt obětavců je typický pro církevní organizace, politiku a oblasti welfare služeb, zatímco 
pohodáři mají jasnou převahu ve volnočasových oblastech. Toto zjištění nás nabádá 
k vyslovení hypotézy, že menší podíl obětavců ve srovnání se Západem může být způsobený 
daleko menší rozvinutostí občanského sektoru v oblasti welfare služeb (u nás v poskytování 
těchto služeb výrazně dominuje stát). Tím pádem mají obětavci výrazně menší počet 
příležitostí projevit svoji dobrovolnickou motivaci. Na druhé straně působí největší část 
(42%) obětavců v zájmových organizacích (sport, rekreace, kultura), prostor pro uplatnění své 
normativní motivace tedy nachází i zde, což mimo jiné svědčí také o tom, že motivace 
dobrovolníků v zájmových organizacích nemusí být jenom čistě egoistická, resp. hédonická a 
že pragmatický kolektivismus zděděný z dob socialismu se s altruismem nevylučuje.  

 

Tabulka 5.4 Obětavci a pohodáři podle kategorií oblastí působení OOS (%)* 

Kategorie OOS  

Staré 
Zájmové 

Nové 
Servisní 

Nové 
Advokační 

Staré 
Advokační 

Staré 
Náboženské 

Celkem 

Obětavci  42 (---) 25 (+++) 10 8 (+) 15 (+++) 100 

Požitkáři  69 (+) 13 (-) 10 3 5 (-) 100 

  N = 882 

 

Zdá se tedy, že v českém dobrovolnictví nejsou „konvenční solidarita“ a „étos nezávislosti a 
svobody“ v rozporu (Yeung, 2008). Nevydělují se proti sobě motivace kolektivních a 
reflexivních dobrovolníků v tom smyslu, jak o nich psali Hustinx s Lammertynem, ale dvě 
různé, tradiční, kolektivní motivační orientace, které patří do jednoho obecného vzorce 
dobrovolnictví. Tím je tradiční vzorec dobrovolnictví, jehož nositelé jsou pevně zasazeni do 
sociálního a organizačního prostředí, v němž vykonávají dobrovolnickou činnost. Platnost 
tohoto konstatování v případě českých dobrovolníků potvrzuje i obecný údaj o jejich loajalitě 
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ke své organizaci (zmiňovaný ve čtvrté kapitole), který říká, že devět z deseti z nich je 
zároveň členy OOS, pro kterou pracují. Silnou vazbu obětavců a pohodářů na OOS a jejich 
integraci do tradičního vzorce dobrovolnictví dokumentují údaje v následující tabulce.  

 

Tabulka 5.5 Jak důležité byly následující důvody pro vaše rozhodnutí vykonávat 
dobrovolnickou práci pro OOS? (%) 

Velmi/dost důležitý  

Obětavci Pohodáři 

Jsou v ní lidé, kterým důvěřuji. 90 91 

Pomáhá lidem v mém okolí. 86 73 

Je mi blízká její ideologie, světonázor, který prosazuje. 81 70 

Má ve svém středu výraznou osobnost. 59 43 

 N = 940 

 

Pozoruhodné je, že navzdory obecně relativně nízké popularitě normativní motivace u 
českých dobrovolníků deklaruje dokonce i většina pohodářů svoji hodnotovou a normativní 
kongruenci s organizací, pro kterou pracují. Můžeme jen spekulovat, zda byl tento paradox 
způsoben tím, že pro respondenty bylo lehčí přiznat své sympatie k ideologii než vliv 
ideologie na své rozhodování. 

Kromě vysoké míry zakotvenosti obětavců i pohodářů do organizace si však musíme 
všimnout také rozdílů, které mezi nimi v tomto směru panují. Kolektivismus obětavců je 
významně silnější a ideologicky podbarvený. Nejde však o levo–pravé ideologické zabarvení 
(podíl levicově a pravicově orientovaných je u obětavců i pohodářů téměř stejný). Spíše se 
jedná o celkový vztah k principům demokracie a občanské společnosti. Nižší rozvinutost 
normativních motivů u pohodářů prozrazuje, že v pozadí motivační orientace mnohých z nich 
stojí již zmiňovaný „kolektivismus bez iluzí“. Je to kolektivismus zahleděný do lokálních 
poměrů bez větších ambicí pochopit a ovlivňovat širší společenské dění. Pohodáři kladou 
menší důraz na demokratičnost poměrů v organizaci a méně často se v ní setkávají 
s výraznými osobnostmi, které by svým formátem mohly přesahovat lokální poměry. 
Jednoduše řečeno, kolektivismus pohodářů je pragmatičtější a provinčnější než kolektivismus 
obětavců. Souvisí to samozřejmě také s tím, že více než tři čtvrtiny (77%) pohodářů působí ve 
starých OOS, které jsou přímými dědici hodnot pragmatického přežití v podmínkách totality.  

 

Tabulka 5.6 Důraz na demokracii v organizaci* (%) 

 Nadprůměrný Průměrný Podprůměrný  

Obětavci 66 (+) 30 4 (-) 100 

Pohodáři  52 39 9 100 

N = 940 

* Byl zjišťován pomocí vyhodnocení postojů respondentů k dvěma následujícím výrokům: 1. „Je pro mne 
důležité, že tato organizace je organizována demokraticky.“ 2. „Účast na aktivitách této organizace byla pro mne 
školou demokracie.“ 
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Na variabilitu motivace českých dobrovolníků nemá statisticky významný vliv věk, pohlaví, 
vzdělání, příjem či velikost bydliště. Míra participace na veřejných aktivitách a míra zapojení 
do neformálních dobrovolnických aktivit obětavců a pohodářů jsou také téměř totožné. 
Obětavci i pohodáři jsou tedy reprezentanty tradičního, resp. kolektivního vzorce 
dobrovolnictví, přičemž podíl dobrovolníků s novou, „reflexivní motivací“ oproštěnou od 
silných sociálních vazeb na organizaci či komunitu je zřejmě tak malý a vnitřně nesourodý, že 
netvoří nijak výrazný segment českých dobrovolníků. Trojnásobná převaha pohodářů nad 
obětavci signalizuje pokračování příběhu kontinuity českého dobrovolnictví, i když 
samozřejmě pragmatické motivace jako kariérismus a strach, které byly typické pro období 
socialismu, již zanikly. Pragmatismus a únik před širším společenským děním určitě ovlivňují 
dobrovolnickou participaci i nadále. Autentičnost motivací současných dobrovolníků, která 
vystřídala neautentické motivace mandatorního dobrovolnictví za socialismu, zase připomíná 
jednu z hlavních charakteristik velkého příběhu diskontinuity českého dobrovolnictví.102 

 

5.5. Motivace pokračovat v dobrovolnické aktivitě 
Integraci českých dobrovolníků do tradičního vzorce dobrovolnictví potvrzuje také stabilita 
jejich dobrovolnických aktivit. Tři čtvrtiny z nich pracují dlouhodobě (více než dva roky). 
Nabízí se tedy otázka, co je motivuje k tomu, aby i nadále zůstávali dobrovolníky? Proč se 
nechovají jako „noví dobrovolníci“, kteří přinášejí zvýšený akcent na flexibilitu časového 
rámce dobrovolnických aktivit? Dnešním „sobeckým“ dobrovolníkům chybí čas, jde jim o 
konkrétní případ, kauzu či projekt, který jim v pravou chvíli nemůže „naservírovat“ každá 
OOS (Evans, Saxton, 2005). Vybírají si takovou činnost, která je dostatečně flexibilní a 
přizpůsobuje se jejich časovým možnostem (Merill, 2006). Hustinx a Lammertyn tvrdí, že 
reflexivní dobrovolníci jsou přelétaví, nevydrží dlouho v jedné organizaci. Požadují, aby OOS 
přizpůsobovaly své aktivity jejich soukromým preferencím a imperativ primárnosti sledování 
vlastních zájmů organizace odsunuly stranou (Hustinx, Lammertyn, 2003, s. 177). Nové, 
flexibilní OOS, které na to přistoupily, plní pouze funkci mediátorů mezi dobrovolníkem a 
konkrétním projektem. Rozhodující roli pro udržení dobrovolníků hraje profesionální kvalita 
a efektivnost služeb, které OOS dobrovolníkovi poskytují (Hustinx, Lammertyn, 2004, s. 
552—553). Tento nový trend není cizí ani organizačnímu prostředí českých dobrovolníků. 
Téměř polovina (48%) dotázaných dobrovolníků uvedla, že za velmi anebo dost důležitý 
důvod pro vykonávání dobrovolnické práce považuje ochotu organizace přizpůsobit se jejich 
možnostem a požadavkům. Těžko však říct, do jaké míry je tento údaj skutečným indikátorem 
„reflexivity českých OOS“, anebo spíše nízkých požadavků českých dobrovolníků, kteří se 
zatím sobeckému (reflexivnímu) dobrovolníkovi příliš nepodobají.  

Už bylo řečeno, že zkoumání sociálního a organizačního prostředí dobrovolníků může dát 
odpověď nejen na otázku, proč lidé mezi dobrovolníky vstupují, ale také proč mezi nimi 
zůstávají. K tomuto zjištění se hlásí i psychologové. Chacón, Vecina a Dávila zpracovali 
longitudinální výzkum dobrovolníků v oblasti sociální práce a přišli s tzv. „třístupňovým 
modelem výdrže dobrovolníků“ (threestage model of volunteers' duration): krátkodobé 
stadium (šest měsíců), střednědobé stadium (dvanáct měsíců) a dlouhodobé stadium (24 
měsíců). Podle nich ovlivňují délku služby v počáteční fázi dobrovolnictví především motivy 
a jejich uspokojení. Dlouhodobější a intenzivnější dobrovolnickou službu však lépe 
předpovídá oddanost organizaci (organizational commitment) (Chacón, Vecina, Dávila, 2007). 

                                                           
102  Již v r. 1999 naprostá většina (95%) z 366 dotázaných dobrovolníků uvedla, že dobrovolnická práce 
jim přinesla „pocit smysluplné práce“ (Frič et al., 2001, s. 65). 
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Otázka motivace dobrovolníků vytrvat v dobrovolnické aktivitě implikuje dynamický model 
dobrovolnické kariéry. Jednu z prvních verzí takového modelu nabídli Allen Omoto a Mark 
Snyder. V jejich podání prochází životní cyklus dobrovolníka třemi stadii, v nichž je postupně 
dominantně ovlivňován jednou ze tří kategorií faktorů: precedenty, zkušenostmi a důsledky 
dobrovolnické participace. V prvním stadiu hrají rozhodující roli individuální dispozice, 
motivace stát se dobrovolníkem a podpora sociálního okolí, ve druhé fázi jsou to satisfakce, 
kterou dobrovolnická aktivita a organizační integrace přináší, a ve třetí důsledky pro 
dobrovolníka (změny v poznání, postojích, chování, motivaci, identitě), pro organizaci 
(změny v kvalitě poskytovaných služeb, rekrutaci a znovuzařazení dobrovolníka) a pro 
sociální systém (difuze vzorů chování, osvěta, systém poskytování služeb) (Omoto, Snyder, 
1995; 2002). Čím dále proces vývoje dobrovolníka postupuje, tím jsou pro něj sociální 
faktory významnější. V podstatě to samé říká i „model zapojení dobrovolníka“ (model of 
volunteer involvement), jehož autorkou je Katherine Gaskin. V tomto modelu se jednotlivec 
postupně z pochybovače stojícího mimo svět dobrovolnictví stává iniciátorem kontaktu 
s tímto světem, dále jako činitel prochází stadiem začínajícího dobrovolníka a ve finální fázi 
se z něho stává vytrvalec, který pracuje dlouhodobě. Transformace dobrovolníka z jednoho 
stadia do dalšího formou pozitivní stimulace je také věcí cíleného úsilí jeho okolí, tj. 
dobrovolnické infrastruktury a managementu dobrovolníků (Gaskin, 2003, s. 4). Následující 
údaje o zkušenosti dobrovolníků z první fáze jejich dobrovolnického cyklu svědčí o tom, že 
organizační prostředí (infrastruktura, management) českého dobrovolnictví poskytuje 
pozitivní stimulaci k pokračování v dobrovolnických aktivitách.  

 

Tabulka 5.7 Důležitost důvodů pro vykonávání dobrovolnické práce (%)* 

 Velmi/dost důležitý 
důvod 

Málo/vůbec důležitý 
důvod 

V organizaci mohu uplatnit své schopnosti. 82 16 

Organizace mi umožnila nejlépe realizovat moje záměry. 69 28 

Byli ochotni přizpůsobit se mým možnostem a 
požadavkům. 

48 46 

 N = 1132 

*Dopočet do 100% tvoří podíl respondentů, kteří uvedli: „nevím“ a „neodpověděl“. 

Orientace organizace na potřeby dobrovolníků a přizpůsobení se jim zvyšuje šanci, že 
dobrovolníci získají dobré zkušenosti se svým dobrovolnickým angažmá. Relativně vysoká 
míra dobrých zkušeností českých dobrovolníků poskytuje jedno z vysvětlení, proč je jejich 
vazba na organizaci i po dvaceti letech od pádu socialismu stále tak silná. Jednoduše proto, že 
české OOS jsou zvyklé pružně vycházet vstříc nejen altruistické a normativní, ale i egoistické 
motivaci svých dobrovolníků. 

Hustinx a Lammertyn považují dobrovolnickou aktivitu kolektivního dobrovolníka za pouhý 
výraz jeho skupinové příslušnosti. Velkou roli v rozhodování zůstat i nadále dobrovolníkem 
hraje proces socializace, kterým prochází jako člen OOS. V případě reflexivního 
dobrovolníka jsou jeho sociální vztahy a kolektivně předepsané vzorce chování natolik 
erodované, že motivace pokračovat v dobrovolnické kariéře je primárně závislá na jeho 
aktuálních individuálních preferencích a potřebách (Hustinx, Lammertyn, 2004, s. 552—553). 
U reflexivního dobrovolníka má „organizační socializace“, tj. předávání poznání, hodnot, 
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kultury a norem organizace jen malou šanci na úspěch. Úspěšná organizační socializace je 
nezbytným předpokladem efektivního plnění role kolektivního dobrovolníka. Role 
reflexivního dobrovolníka je negociovaná ve prospěch jeho individuálních požadavků a tento 
typ dobrovolníka zůstává na okraji kolektivního organizačního života. Během socializace 
kolektivního dobrovolníka vznikají přátelství, neformální vazby a závazky, které jej nutí 
pokračovat v dobrovolnické kariéře (Haski-Leventhal, Bargal, 2008, s. 69). Sílu závazků lze 
jednoduše změřit délkou dobrovolnické kariéry, která je v Česku relativně dlouhá, jak již bylo 
konstatováno. Za touto abstraktní mírou však musíme vidět konkrétní přátelské a emocinální 
vazby, které jsou u českých dobrovolníků poměrně silné. Více než polovina (57%) 
oslovených dobrovolníků uvedla, že jejich přátelé od nich očekávají, že budou dobrovolně 
pracovat, a více než tři čtvrtiny (77%) dobrovolníků mají přátele, kteří působí v nějaké OOS. 
Získaná data ukazují, že naprostá většina českých dobrovolníků zažívá v OOS atmosféru 
přátelského porozumění, která je jedním z důležitých motivačních faktorů ovlivňujících 
pokračování jejich dobrovolnických aktivit. Více než čtyři pětiny respondentů (86%) mají 
v organizaci někoho, s kým se mohou poradit o důležitých rozhodnutích, a téměř tři čtvrtiny 
uvedly, že v organizaci je několik lidí, s nimiž si mohu promluvit, když se cítí osamělý(á). 
Navíc se potvrdil předpoklad, že u respondentů, kteří v organizaci strávili kratší dobu, jsou 
emocionální vazby na členy organizace statisticky významně méně časté. Nicméně i v případě 
dobrovolníků začátečníků je tato vazba relativně vysoká, což poukazuje na skutečnost, že již 
při rekrutaci dobrovolníků hrají v ČR velkou roli neformální přátelské sítě a vazby. Téměř 
polovina (47%) dotázaných dobrovolníků se o možnosti vykonávat dobrovolnickou práci 
dozvěděla od svých příbuzných a přátel.    

 

Tabulka 5.8 V organizaci je několik lidí, s nimiž si mohu promluvit, když se cítím 
osamělý(á) … (%) 

Počet let strávených v organizaci  

do 1 roku 2-3 roky 4 a více let 

Rozhodně/spíše souhlasím 62 78 80 

Nevím 22 14 11 

Rozhodně/spíše nesouhlasím 16 8 9 

Celkem 100 100 100 

 N = 1132 

Nakonec zmíníme ještě jeden koncept, který se snaží vysvětlit motivaci lidí k dlouhodobé 
dobrovolnické kariéře. Je jím model „rolové identity“ (Chacón, Vecina, Dávila, 2007; Charng, 
Piliavin, Callero, 1988; Finkelstein, Penner, Brannick, 2005; Grube, Piliavin, 2000), který pracuje 
s hypotézou, že dobrovolníci se díky organizační socializaci časem identifikují se svojí rolí a integrují 
do organizace. Čím více se s rolí sžívají, tím intenzivnější mají pocit, že z dobrovolnické činnosti více 
získávají a budou schopni překonávat větší překážky, které jim v dobrovolnické aktivitě můžou bránit. 
Proto zůstávají dobrovolníky déle. Opět platí předpoklad, že čím důležitější bude rolová identita 
v motivaci dobrovolníků, tj. čím více se identifikují se svojí rolí dobrovolníka v OOS, tím více budou 
inklinovat ke kolektivnímu vzorci dobrovolnictví. Grube a Piliavin rozlišují mezi specifickou a 
generální dobrovolnickou identitou. Mít specifickou rolovou identitu znamená identifikovat se s rolí 
dobrovolníka v konkrétní organizaci. Ti, kteří se vyznačují generální rolovou identitou, se identifikují 
s dobrovolnickou rolí ve více organizacích (Grube, Piliavin, 2000, s. 1109). Ze získaných dat plyne, že 
vícenásobným členstvím se vyznačuje necelá pětina (18%) dotázaných dobrovolníků. Při srovnání se 
zjištěním, že dlouhodobé působení v roli dobrovolníka je typické pro tři čtvrtiny dotázaných, můžeme 
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konstatovat, že čeští formální dobrovolníci se významně častěji identifikují se specifickou 
dobrovolnickou rolí, tj. v konkrétní OOS, než s obecnými principy generální dobrovolnické role.  
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6. Sociální kapitál dobrovolníků 

 

6.1 Míra a typ sociálního kapitálu různých typů dobrovolníků 

V této části si klademe základní výzkumnou otázku: Jakým způsobem je sociální kapitál 
strukturovaný u různých typů dobrovolníků? Ptáme se tedy po vnitřní diferenciaci 
dobrovolníků a dobrovolnických organizací z hlediska sociálního kapitálu. Organizace, 
v nichž jsou naši respondenti činní, jsou samozřejmě velmi různé, stojí na odlišných 
principech fungování, kladou si rozmanité cíle. Lze tedy předpokládat, že se budou lišit i 
sociálním kapitálem svých dobrovolnických pracovníků. Velmi různorodí jsou zároveň i 
dobrovolníci – mají odlišné motivace, hodnoty a různé vzorce samotných aktivit. Abychom se 
v těchto odlišnostech „neutopili“, přijali jsme rozlišení tradičních a reflexivních dobrovolníků, 
které má smysl užívat i v kontextu sociálního kapitálu, jak uvidíme. Co lze očekávat od 
charakteristik sociálního kapitálu tradičních, respektive reflexivních dobrovolníků na základě 
teoretických postulátů?  

Putnam ve své slavné knize Bowling alone (2001) tvrdí, že právě nový styl dobrovolnictví, 
založený spíše na slabých vazbách než na silných vztazích uvnitř komunity, vede (spolu 
s šířením elektronických médií, krizí rodiny a vměšováním státu do „místních záležitostí“, 
které byly původně záležitostí komunity) k tomu, že komunitní život a v podstatě i 
demokracie strádají. Nové dobrovolnictví podle Putnama znamená, že lidé v dobrovolnické 
činnosti sledují spíše své aktuální zájmy (smysluplné prožití volného času, zábavu, učení se 
novým věcem) než že by byli oddáni samotné dobrovolnické organizaci a dlouhodobé 
činnosti, která má přinést prospěch komunitě. Jak vyplývá z předchozích kapitol, reflexivní 
(či „nové“) dobrovolníky charakterizuje mimo jiné i orientace na samotnou kauzu, v jejíž 
prospěch (respektive proti níž), se angažují, než na samotnou aktivitu v organizaci a na ostatní 
kolegy, s nimiž spolupracují. Putnamův popis v podstatě odpovídá i našemu dělení na tradiční 
a reflexivní dobrovolníky. Lze tedy očekávat, že tradiční dobrovolníci budou mít více silných 
vazeb jak uvnitř organizace, tak i mimo ni. Noví dobrovolníci by také měli být (a předchozí 
kapitoly alespoň zčásti potvrzují, že tomu tak skutečně je) více angažováni v nových 
advokačních organizacích a naopak velmi málo v tradičních servisních (jako jsou například 
sbory dobrovolných hasičů). V případě reflexivních dobrovolníků ve srovnání s dobrovolníky 
tradičními jde také pravděpodobněji o lidi mladší, kteří intenzivně využívají moderních 
informačních prostředků. Wellman a Haythornthwaite (2002) s nástupem informačních 
technologií dokonce spojují posun od „door to doors communities“ vázaných k určitému 
místu k „networked individualism“, kdy jako primární formu sociálního kontaktu při 
dobrovolnické činnosti už lidé nevyužívají osobní setkání, ale spíše mobilní telefon a internet. 
To samozřejmě umožňuje snadnější odpoutání dobrovolnické aktivity od konkrétní komunity. 

Mělo by také platit, že reflexivní dobrovolníci méně důvěřují institucím, zatímco u 
generalizované důvěry není hypotetický vztah k typu vzorce dobrovolnické aktivity tak 
zřejmý. Podle „tradicionalistů“ (příznivců spíše kolektivního vzorce dobrovolnictví), jako je 
například již zmiňovaný Putnam, lze u nových dobrovolníků očekávat spíše nižší důvěru vůči 
ostatním lidem; podle „(post)modernistů“103, kteří zdůrazňují (většinou ale nikoli nekriticky) 
výhody nového přístupu k občanské angažovanosti obecně a k dobrovolnické práci zvláště, 
patří k tomuto novému přístupu i vysoká míra důvěry k ostatním lidem ve společnosti. 

                                                           
103  Ke kterým můžeme zmínit třeba Ronalda Ingleharta. 



101 

 

V rámci rozlišení na přemosťující a svazující sociální kapitál, které jsme zmiňovali v úvodu, 
bychom pak očekávali, že reflexivní dobrovolníci budou mít relativně více přemosťujících 
společenských vazeb, tedy vazeb vedoucích k lidem, kteří jsou jiní (např. jiného etnika nebo 
vzdělání) než oni sami. Následující tabulka se pokouší o shrnutí rozdílů mezi kolektivními a 
reflexivními dobrovolníky v oblasti sociálního kapitálu.  

 

Tabulka 6.1 Charakteristiky sociálního kapitálu u „kolektivních“ a „reflexivních“ 
dobrovolníků 

Kolektivní vzorec dobrovolnictví Reflexivní vzorec dobrovolnictví 

Převaha silných vazeb v sociální síti 
dobrovolníka 

Převaha slabých vazeb v sociální síti 
dobrovolníka 

Relativně velké množství „svazujícího“ 
sociálního kapitálu (bonding social capital) 

Relativně velké množství „přemosťujícího“ 
sociálního kapitálu (bridging social capital) 

Vysoká úroveň silných (emocionálně nabitých) 
vazeb ke spolupracovníkům v organizaci 

Vysoká úroveň slabých (instrumentálních) vazeb 
ke spolupracovníkům v organizaci 

Pracuje v organizaci, která má silnou vazbu na 
místní komunitu nebo alespoň takovou silnou 
vazbu oceňuje jako potřebnou 

Pracuje v organizaci, která má slabou vazbu na 
místní komunitu a zároveň/nebo takovou vazbu 
neoceňuje 

 

Shrňme dosavadní informace: Předpokládáme, že dobrovolníci s nízkou mírou sociálního 
kapitálu jsou nositeli nového vzorce dobrovolnictví a ti, jejichž míra sociálního kapitálu je 
vysoká, jsou nositeli starého vzorce dobrovolnictví. Z toho pak vyplývá, že převaha 
respondentů s vysokou mírou sociálního kapitálu potvrzuje platnost příběhu kontinuity, 
zatímco převaha nízké míry svědčí o platnosti příběhu změny. Jinak řečeno, ti, pro které 
dobrovolnictví a dobrovolnická činnost neoddělitelně souvisí se silnými svazky uvnitř 
dobrovolnické organizace (spíše než s profesionalitou její činnosti, zvyšováním kvalifikace a 
vlastním emocionálním prospěchem), kteří jsou k práci silně motivování svým sociálním 
okolím a současně svou práci vnímají jako službu tomuto okolí, mohou být zařazeni spíše ke 
„kolektivním“ dobrovolníkům (oproti dobrovolníkům „individualistickým“/„reflexivním“). 

Jak našim očekáváním odpovídají data? V Tabulce 6.2 jsou uvedeny průměrné hodnoty pro 
jednotlivé typy dobrovolnických organizací a také hodnoty statistické významnosti rozdílů 
mezi nimi vypočítané na základě analýzy rozptylu. Jako indikátory sociálního kapitálu slouží 
dva typy proměnných. První sleduje míru „zasíťování“ respondenta, tj. konkrétně počet jeho 
dobrých přátel v současnosti a intenzitu, s níž se setkává se členy některých skupin. Druhá 
pak měří míru důvěry vůči ostatním lidem, tedy kognitivní sociální kapitál. Poznámky pod 
čarou k jednotlivým položkám v tabulce pak ilustrují znění příslušných otázek v dotazníku, 
případně způsob, jak byla daná položka zkonstruována. 

 

Tabulka 6.2 Sociální kapitál dobrovolníků za jednotlivé typy dobrovolnických 
organizací. 
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Počet 
přátel104 

Generalizovaná 
důvěra105 

Podezřívavost 
vůči lidem106 

Víra v 
solidaritu107 

Společenské 
kontakty108 

Důvěra 
institucím109 

 

Vyšší hodnoty 
indikují větší 
počet přátel 

Vyšší hodnoty indikují vyšší míru důvěry 
Nižší hodnoty 
indikují větší 

rozsah 

Vyšší hodnoty 
indikují vyšší 
míru důvěry 

Staré servisní 
organizace 

3,45 5,24 7,08 5,84 9,49 4,87 

Nové servisní 
organizace 

3,34 5,11 7,29 7,80 9,61 5,01 

Staré advokační 
organizace 

3,12 4,69 5,60 4,58 9,23 5,23 

Nové advokační 
organizace 

3,60 5,75 7,11 7,38 9,21 5,19 

Církve a 
náboženské 
organizace 

3,81 6,12 6,66 5,95 8,74 5,24 

Statistická 
významnost 

0,00 0,01 0,89 0,16 0,37 0,18 

N>=953 

Poznámka: V buňkách tabulky jsou průměrné hodnoty za jednotlivé typy dobrovolnických organizací. 

 

Zjistili jsme, že formální dobrovolnictví jako takové má pozitivní vztah s množstvím 
sociálního kapitálu. O jednotlivých typech dobrovolnických organizací můžeme říci, že z 
hlediska počtu dobrých přátel a kontaktů s různými společenskými skupinami (sociální sítě) i 
z hlediska generalizované důvěry v ostatní a důvěry v instituce platí, že formální dobrovolníci 
mají hodnoty vyšší než dobrovolníci neformální i ne-dobrovolníci (podrobněji jsou tyto 
diference rozebrány níže v této kapitole). Přesto ale mezi jednotlivými kategoriemi 
dobrovolníků existují významné rozdíly. Lze konstatovat, že jedinci činní v rámci církevních 
a náboženských dobrovolnických organizací mají sociální kapitál největší. To odpovídá 
výsledku prezentovanému na jiném místě této knihy, a sice že lidé z těchto organizací jsou 
nejvíce normativně orientováni a ke své činnosti nejsilněji normativně110 motivováni. 

                                                           
104  Otázka zněla: „Přibližně kolik dobrých přátel máte v současnosti?“ 
105  Otázka zněla: „Celkově vzato, řekl(a) byste, že většině lidí se dá věřit, nebo že v jednání s druhými 
lidmi opatrnosti nikdy nezbývá?“ 

106  Otázka zněla: „Myslíte si, že většina lidí by se vás pokusila podvést, kdyby měli příležitost, nebo by se 
snažili chovat poctivě?“ 

107  Otázka zněla: „Řekl(a) byste, že většinou se lidé snaží navzájem si pomáhat, nebo se starají většinou o 
sebe?“ 
108  Intenzita společenských kontaktů byla indikována otázkou, zda se respondent stýká s různými 
skupinami, které mu byly tazatelem jmenovány. Konkrétně šlo o tyto skupiny: rodina a příbuzní; sousedé a část 
obce, kde nyní žijete; přátelé z místa, kde jste vyrostl(a); bývalí kolegové nebo spolužáci; současní kolegové 
nebo spolužáci. Otázka pak zněla: „Do jaké míry považujete následující skupiny za důležitou součást okruhu 
lidí, s nimiž jste v kontaktu?“. 

109  Šlo o baterii otázek, v níž byla zjišťována důvěra vůči osmi institucím veřejného života. 
110  Ve významu norem povinnosti a solidarity. 
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Odpovídá to i naší hypotéze, neboť dobrovolníci z těchto organizací by měli být typickými 
představiteli kolektivního typu. Další pořadí už však očekáváním příliš neodpovídá. Zdá se 
totiž, že na druhém místě podle množství sociálního kapitálu jsou respondenti z nových 
advokačních organizací, tedy ti, kteří by alespoň podle našich teoretických předpokladů měli 
být typickými novými reflexivními dobrovolníky. Teprve za těmito dvěma skupinami 
následují dobrovolníci ze starých servisních organizací, nových servisních organizací a 
starých advokačních organizací. 

Zatím jsme brali v úvahu pouze proměnné, které měřily „obecný“ sociální kapitál, jejž bylo 
možné zjišťovat u všech respondentů a který je tedy možné srovnávat s hodnotami 
neformálních dobrovolníků a ne-dobrovolníků. Na základě dat z našeho výzkumu ovšem 
můžeme analyzovat i něco, co nazýváme „dobrovolnickým sociálním kapitálem“. Jde o 
sociální kapitál spojený s dobrovolnickou činností skrze organizaci.111 Následující tabulka 
ukazuje průměrné hodnoty pro jednotlivé typy organizací a také hodnoty statistické 
významnosti rozdílů mezi nimi vypočítané na základě analýzy rozptylu. V poznámkách pod 
čarou jsou uvedena přesná znění otázek, případně způsob, jakým byly zkonstruovány umělé 
proměnné. 

 

Tabulka 3 „Dobrovolnický“ sociální kapitál dobrovol níků za jednotlivé typy 
dobrovolnických organizací. 

Přátelé jako 
motivace pro 

dobrovolnictví112 

Význam vazby 
dobrovolnické 
organizace na 
komunitu113 

Intenzita 
kontaktů v 

organizaci114 

V organizaci jsou 
podobní lidé jako 

respondent115 

 
Nižší hodnoty značí vyšší souhlas u dané položky 

Staré servisní organizace 6,48 12,24 10,76 11,79 

Nové servisní organizace 7,59 11,74 9,79 12,11 

                                                           
111  Rozlišení na „obecný“ a „dobrovolnický“ sociální kapitál je pouze heuristickou konstrukcí pro potřeby 
našeho výzkumu. Dobrovolnický kapitál je indikován například tím, že dobrovolník má organici, v níž působí, 
dobré přátele, jimž se může se vším svěřovat. 
112  Proměnná byla zkonstruována z položek, které odpovídaly následujícím otázkám: „Vědí o vás vaši 
přátelé, že dobrovolně pracujete?“; „Čekají od vás vaši přátelé, že budete dobrovolně pracovat?“; „Kolik z 
vašich přátel působí jako dobrovolníci v nějaké neziskové dobrovolnické organizaci?“  
113  Proměnná byla zkonstruována z položek, které odpovídaly následujícím otázkám, respektive výrokům 
(obojí týkající se organizace, ve které respondent pracuje), k nimž respondent vyjadřoval míru souhlasu: 
„Myslíte si, že tato organizace je důležitá pro život lidí, kteří s vámi žijí v místě vašeho bydliště?“; „Organizace 
přispívá k většímu porozumění mezi místními lidmi“; „Organizace podporuje místní ekonomiku“; „Organizace 
udržuje místní společenský život“; „Organizace zlepšuje místní služby“; „Organizace posiluje sebeúctu a 
soudržnost místních lidí“. 
114  Proměnná byla zkonstruována z položek, které odpovídaly následujícím výrokům (týkajícím se 
organizace, v níž respondent pracuje), k nimž respondent vyjadřoval míru souhlasu: „V organizaci mám někoho, 
s kým se mohu poradit při důležitých rozhodnutích“; „Když se cítím osamělý(á), v organizaci je několik lidí, s 
nimiž si mohu promluvit“; „Práce v organizaci mi přináší možnosti mluvit s doposud neznámými lidmi“; „Díky 
kontaktu s lidmi v organizaci se zajímám o i lidi, kteří jsou zcela jiní než já“; „Díky kontaktu s lidmi v 
organizaci se zajímám i o to, co se děje mimo můj domov“. 
115  Proměnná byla zkonstruována z položek, které odpovídaly následujícím otázkám (týkajícím se 
organizace, v níž respondent pracuje): „Kolik z lidí, kteří tam působí: Je stejné národnosti jako vy“; „Je stejného 
pohlaví jako vy“; „Je přibližně stejného věku jako vy“; „Má přibližně stejný stupeň dosaženého vzdělání jako 
vy“; „Má stejný pohled na život jako vy“. 
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Staré advokační organizace 6,89 12,58 10,42 12,30 

Nové advokační organizace 7,20 11,68 9,65 12,45 

Církve a náboženské 
organizace 

6,04 11,46 8,52 12,19 

Statistická významnost 0,00 0,13 0,00 0,02 

N>=740 

 

Co se týče sociální motivace pro dobrovolnictví, tedy toho, zda přátelé vědí a zda oceňují, že 
respondent dobrovolnicky pracuje, nejvíce ji pociťují ti, kteří jsou aktivní v rámci církevních 
a náboženských dobrovolnických organizací, nejméně naopak noví dobrovolníci. Lze říci, že 
církevní a staré organizace mají dobrovolnické pracovníky, pro které je relativně důležitější 
(respektive pro jejich činnost v organizaci) jejich sociální okolí. Stejně tak platí, že 
dobrovolníci v církevních organizacích mezi sebou mají spíše těsné vazby. Pak ovšem 
následují nové organizace a tradiční jsou, co se týče této proměnné na „chvostu“. Můžeme 
konstatovat, že zatímco lidé ve starých organizacích jsou častěji motivováni svým sociálním 
okolím (a jsou tedy ve své činnosti pravděpodobně více orientováni na komunitu), což 
odpovídá očekáváním spojeným s kolektivním dobrovolnictvím, dobrovolníci v nových 
organizacích (a spolu s nimi i dobrovolníci v církevních a náboženských organizacích) mají 
silnější vazby mezi sebou navzájem, což je již s našimi očekáváni v rozporu. Znamená to, že i 
v nových organizacích jsou vztahy mezi dobrovolníky velmi významné a rozhodně nejde o 
sféru individualizovaného dobrovolnictví, kde organizace představuje pouze racionálně 
vytvořenou platformou pro dosažení cíle. Právě naopak – jako by větší různorodost mezi 
členy organizací vedla k těsnějším vzájemným vazbám. U významu vazby organizace na 
komunitu stejně jako u souhlasu s tím, že v dané organizaci pracují podobní lidé jako 
respondent, nebyly mezi typy organizací nalezeny významné rozdíly. 

 

6.2 Zvláštní případ – „internetoví“ a „firemní“ dobrovolníci 

Podívejme se blíže na dvě skupiny, u nichž můžeme předpokládat, že jejich význam poroste. 
„Internetoví dobrovolníci” se dobrovolnické činnosti věnují buďto s pomocí internetu nebo 
dokonce prostřednictvím nějakého internetového společenství, zatímco „firemní 
dobrovolníci“ jsou dobrovolnicky činní v rámci svého zaměstnání. 

Podíl obyvatel, kteří aktivně využívají internet, narůstá a mladí lidé jsou již téměř úplně 
„internetizováni”. Internet svou sílu osvědčil v ekonomice, v politice i v soukromém 
každodenním životě. Nabízí se proto otázka, jaký je jeho vztah s dobrovolnickou činností. V 
našem výzkumu jsme formulovali několik otázek speciálně věnovaných dobrovolnickým 
aktivitám na síti. S pomocí našich dat si můžeme zvolit ze dvou pojetí spojení internetu a 
dobrovolnictví; širší zahrnuje všechny, kteří při své dobrovolnické práci prostřednictvím 
organizace používají internet (což představuje 33% procent formálních dobrovolníků), užší 
pak pouze ty respondenty, kteří se v posledním roce věnovali dobrovolnické práci pro 
diskusní skupinu na internetu nebo pro nějaké internetové společenství.116 Takto jsme 
                                                           
116  Dobrovolnictví by v této souvislosti mohlo znamenat například vedení nových členů, moderování 
diskusí nebo údržbu či rozvoj webových stránek. 
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identifikovali pouze 45 „internetových dobrovolníků”,117 tj. takových, kteří internet využívají 
nejen jako jeden z nástrojů pro svou činnost, ale pro které se stal základním prostředím jejich 
dobrovolnického působení. Tyto dvě kategorie lidí nějakým způsobem aktivních na síti 
v rámci dobrovolnické činnosti pojednáme zvlášť. Mezi dobrovolníky činnými v jednotlivých 
typech organizací nejsou diference vzhledem k využívání internetu nijak závratné. V rámci 
své činnosti jej nejvíce používají dobrovolníci v nových i starých advokačních organizacích 
(40%, respektive 42% z nich), následují „servisní“ dobrovolníci (v rámci nových servisních 
organizací je to 34% z nich, ve starých 31%) a nejméně jej využívají dobrovolníci v 
církevních a náboženských organizacích. Lze se domnívat, že rozdíly jsou alespoň z části 
důsledkem odlišného charakteru činnosti, kdy například z logiky cílů advokačních organizací 
vyplývá, že realizují relativně větší množství komunikace a sebeprezentace, což se v současné 
době bez využití internetu neobejde. Jako významné se naopak nezdají být rozdíly v 
průměrném věku dobrovolníků v jednotlivých typech organizací; nejvyšší věkový průměr 
mají totiž lidé působící v rámci starých advokačních organizací, v nichž současně největší 
podíl používá k práci internet. 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o sociálním kapitálu „internetových” dobrovolníků 
v obou jejich podobách, jak jsme vymezili výše. Přesná znění otázek, případně způsob, jakým 
byly zkonstruovány umělé proměnné, je uveden v poznámkách pod čarou k tabulce číslo 2. 
Významnosti se v případě širokého pojetí vztahují k rozdílu oproti všem formálním 
dobrovolníkům, kteří internet ve své činnosti nepoužívají. U úzce pojatých dobrovolníků jde, 
vzhledem k tomu, že jejich velká část se řadí k dobrovolníkům neformálním, o významnost 
rozdílu vůči všem dobrovolníkům, tj. jak formálním, tak neformálním. 

 

Tabulka 4: Sociální kapitál „internetových“ dobrovolníků 
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Vyšší 
hodnoty 
indikují 

větší počet 
přátel 

Vyšší hodnoty indikují vyšší míru důvěry 

Nižší 
hodnoty 
indikují 

větší 
rozsah 

Internetoví dobrovolníci – široké pojetí  
(N = 377) 

3,56 5,29 6,21 9,24 4,98 9,24 

                                                           
117  Je důležité podotknout, že z těchto 45 respondentů bylo 25 činných v rámci dobrovolnické organizace a 
dalších 18 uvedlo neformání dobrovolnickou práci. Zbylí dva nepatří ani do jedné z těchto dvou skupin, a kdyby 
neuvedli svou činnost na internetu, spadli by do kategorie dobrovolnicky neaktivních.  
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Formální dobrovolníci nepoužívající 
internet (N = 755) 

3,41 5,26 5,99 9,47 4,92 9,47 

Statistická významnost 0,04 0,85 0,11 0,19 0,64 0,19 

Internetoví dobrovolníci – úzké pojetí    
(N = 43) 

3,91 6,16 6,12 9,21 5,27 9,21 

Formální a neformální dobrovolníci (bez 
„internetových“, N = 1956) 

3,31 4,93 5,81 9,62 4,83 9,62 

Statistická významnost 0,00 0,00 0,38 0,33 0,171 0,33 

 

Z tabulky vyplývá, že zejména úzce pojatí internetoví dobrovolníci mají hodnoty u 
proměnných indikujících sociální kapitál, relativně velmi vysoké – u generalizované důvěry a 
počtu přátel jsou tyto rozdíly oproti všem ostatním formálním a neformálním dobrovolníkům i 
statisticky významné. Nelze tedy potvrdit Putnamův, Wellmanův a Haythornthwaiteův 
předpoklad o tom, že lidé aktivní prostřednictvím nových médií jsou na tom se sociálním 
kapitálem špatně. Není ale sociální kapitál ovlivněn pouze tím, že někdo aktivně používá 
internet jako nástroj komunikace?118 Tento vliv jsme kontrolovali a zjistili jsme, že mezi 
lidmi, kteří jsou aktivní na internetu ti z nich, kteří jsou navíc činní v internetovém 
dobrovolnictví, mají díky internetu více jak blízkých kontaktů tak i „známostí“/slabých vazeb. 
Důležitý se tedy zdá být i samotný fakt, že respondent je prostřednictvím internetu přímo 
dobrovolnicky činný. Oproti tomu souvislost mezi použitím internetu při dobrovolnické práci 
a podobou jeho sociálního kapitálu je v podstatě neznatelná. Samotné používání internetu tedy 
v této oblasti netvoří žádný významný diferenciační faktor.  

Další tabulka ukazuje rozdíly mezi hodnotami měr sociálního kapitálu „firemních“ 
dobrovolníků, tedy respondentů dobrovolnicky aktivních prostřednictvím činnosti 
organizované nebo podporované zaměstnavatelem na straně jedné a celkem formálních i 
neformálních dobrovolníků (po vyloučení těch z nich, kteří spadají mezi „firemní“) na straně 
druhé. 

 

Tabulka 5: Sociální kapitál „firemních“ dobrovolník ů 
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118  Což bylo indikováno kladnou odpovědí na otázku „Jste aktivní v diskusní skupině na internetu nebo v 
nějakém internetovém společenství?“ 
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Vyšší 
hodnoty 

indikují větší 
počet přátel Vyšší hodnoty indikují vyšší míru důvěry 

Nižší 
hodnoty 

indikují větší 
rozsah 

Vyšší 
hodnoty 

indikují vyšší 
míru důvěry 

Firemní dobrovolníci (N=96) 
N((N=96) 

3,20 5,38 6,08 6,36 9,01 5,40  

Formální a neformální 
dobrovolníci (bez 
„firemních“, N=1918) 

3,32 4,94 5,80 4,79 9,64 4,81 

Statistická významnost 0,27 0,11 0,23 0,02 0,03 0,01 

 

Největší rozdíly jsme zaznamenali u důvěry k institucím; „firemní“ dobrovolníci jim oproti 
ostatním důvěřují podstatně více. Více také důvěřují ve vzájemnou solidaritu lidí a mají 
rozsáhlejší společenské kontakty. Ostatní vztahy nejsou statisticky významné zejména proto, 
že firemních dobrovolníků je relativně málo (samotné rozdíly mezi průměry jsou u 
generalizované důvěry vcelku výrazné opět ve prospěch firemních dobrovolníků). Zdá se 
tedy, že dobrovolníci aktivní prostřednictvím firem jsou sociálním kapitálem vybaveni o něco 
lépe.  

 

6.3 Zakotvení v komunitě a dobrovolnictví 

Jak jsme zmiňovali v úvodu kapitoly, kolektivní pojetí sociálního kapitálu klade důraz na 
komunitní (někdy snad dokonce komunitaristický) rozměr působení člověka a význam jeho 
„zakořenění” v komunitě na podobu jeho jednání. Proto je pro nás důležitou otázkou i to, zda 
má na vlastnosti dobrovolnické práce nějaký vliv charakter komunitního kontextu 
respondentů a jejich místo v něm. Podíváme-li se na vztah stabilního života v komunitě 
(stabilita je indikována tím, zda dnes respondent žije na stejném místě, kde vyrůstal) zjistíme, 
že lidé, kteří žijí stále na stejném místě, mají více přátel a jsou také v kontaktu s příslušníky 
více různých skupin. Především se to týká kontaktů s lidmi ze skupin „přátelé z místa, kde jste 
vyrostl(a)“ a „bývalí kolegové nebo spolužáci“. Je to pochopitelné – přestěhování často 
znamená zpřetrhání vztahů. Navázání vztahů nových na novém místě pak většinou trvá 
nějakou dobu. Setrvalé přebývaní na jednom místě tedy podle všeho představuje komparativní 
výhodu při budování a udržování sociálních sítí. Má ale nějaký přímý vliv na dobrovolnické 
aktivity? Tabulka 6 to spíše potvrzuje.  

 

Tabulka 6: Vztah dobrovolnictví a stability života v komunitě. Sloupcová procenta 

  Celý život na jednom místě Přistěhoval se 

Formální dobrovolník 31,41 (++) 26,99 (--) 

Neformální dobrovolník 21,39 (-) 24,98 (+) 

Ne-dobrovolník 47,20 48,03 

N=3783 
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Poznámka: Znaménka v závorkách indikují výsledky reziduálního testu 

Diference nebyla prokázána mezi dobrovolníky a ne-dobrovolníky, ale spíše mezi formálními 
a neformálními dobrovolníky. Mezi lidmi, kteří po celý život žijí v dané komunitě, nacházíme 
větší podíl formálních dobrovolníků a menší počet neformálních. Zdá se tedy, že formální 
dobrovolnictví často souvisí se silným napojením na lokální sítě. Platí to zejména u tradičních 
servisních organizací. Náš úsudek podporuje i každodenní zkušenost; například dobrovolní 
hasiči (jako klasický případ tradiční servisní organizace) bývají kromě své základní činnosti i 
organizátory dalších aktivit (plesy, sportovní akce, úklid obce) a jejich členové současně 
nezřídka bývají politicky aktivní – kandidují ve volbách, jsou členy zastupitelstev atd. Dobře 
tomu odpovídá i fakt, že dobrovolníci žijící v místě, kde vyrůstali, častěji uvádějí, že pracují 
v organizacích spolu s lidmi, kteří jsou podobní jako oni sami; to můžeme chápat jako 
indikátor většího množství „svazujícího“ (bonding) sociálního kapitálu. Znovu to poukazuje 
na skutečnost, že dlouhodobý pobyt na jednom místě usnadňuje soužití s danou komunitou, 
což se může projevovat i v usnadnění přístupu k zapojení do formálního dobrovolnictví, 
zejména v tradičních typech organizací. Ukázalo se totiž, že lidé, kteří se nestěhují, pracují ve 
srovnání s „mobilními“ častěji v tradičních servisních organizacích a méně nových servisních 
organizacích. 

Důležitá ovšem není pouze dosavadní biografie (zda se do komunity přistěhoval nebo v ní žije 
od dětství), rozhodují i plány do budoucna, které mohou ovlivňovat postoje (zda chce v místě, 
kde nyní žije, zůstat, nebo uvažuje o tom, že by se odstěhoval). Rozhodnutí, zda chce 
respondent zůstat, nediferencuje v tom, zda je dobrovolník a jakého typu. Jako významné se 
naopak ukazují některé fenomény, které nehrály roli ve vztahu k dosavadní stabilitě pobytu, 
což ukazuje následující tabulka.  

 

Tabulka 7: Vztah mezi plánem na setrvání v místě a dalšími fenomény  

Přátelé jako 
motivace pro 

dobrovolnictví 

Kolektivismus ve 
vztahu k organizaci 

Společenské 
kontakty 

 

Nižší hodnoty indikují větší důležitost 

Chce zůstat 6,51 11,26 9,99 

Nechce zůstat 7,00 11,82 10,32 

Statistická významnost 0,00 0,03 0,00 

N>=786 

Poznámka: Analýza byla provedena pouze na formálních dobrovolnících.  

 

Ti, kteří nemají žádné pochybnosti o tom, že by měli v budoucnu zůstat na místě, kde žijí 
nyní, mají bohatší společenské kontakty, jsou kolektivističtější ve vztahu ke své 
dobrovolnické organizaci a jejich přátelé představují významnější motivaci jejich 
dobrovolnictví. I zde se tedy potvrzuje, že lidé silněji zakotvení v daném místě jsou více 
motivováni svým sociálním okolím a jsou více emocionálně a ideologicky vázáni na svou 
dobrovolnickou organizaci. Vztah lze ovšem chápat i obráceně – ti více vázaní ke svému 
dobrovolnictví častěji uvádějí, že chtějí v budoucnu zůstat v místě, kde nyní žijí. 
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6.4 Sociální kapitál a intenzita dobrovolnické participace 

Nejdůležitější částí kapitoly je sledování diferencí mezi různě definovanými skupinami 
v rámci kategorie formálních dobrovolníků. Zajímavé jsou ovšem také rozdíly mezi ne-
dobrovolníky, neformálními dobrovolníky a formálními dobrovolníky. Ptáme se zde tedy, 
jaký je vztah mezi mírou sociálního kapitálu a existencí či intenzitou dobrovolnické 
participace. Howard (2003) při hledání příčiny toho, proč se občané postkomunistických zemí 
ve srovnání se svými západními protějšky tak málo zapojují do dobrovolnických organizací, 
nachází dvě základní příčiny související se sociálním kapitálem. První je, že díky přežívajícím 
mimořádně zbytnělým neformálním sítím známostí (potřebným pro kvalitní život 
v komunistickém režimu, jak to ukazuje Ivo Možný (2009)) lidé v postkomunistických 
zemích nepotřebují tolik participovat ve formálních dobrovolnických organizacích. Sociální 
kapitál (sítě) tak snižuje míru dobrovolnické angažovanosti. Bylo by tedy možné očekávat, že 
lidé, kteří se takto angažují (především v tzv. servisních organizacích), jsou méně společensky 
„zasíťováni“ než ti, kteří zde aktivní nejsou. Podle Howarda je příčinou relativně nižší 
participace i zklamání z výsledků transformace, vedoucí ke ztrátě důvěry a neochotě 
angažovat se nad rámec svých povinností. Z toho můžeme odvodit hypotézu, že lidé, kteří 
méně důvěřují institucím i ostatním lidem (příznaky skepse a nespokojenosti), se budou 
s menší pravděpodobností účastnit dobrovolnické práce. 

V následující tabulce vidíme průměrné hodnoty pro jednotlivé dimenze sociálního kapitálu a 
to při rozlišení, je-li respondent formálním či neformálním dobrovolníkem, nebo 
dobrovolnicky aktivní není. Následující tabulka ukazuje průměrné hodnoty pro dané kategorie 
a také hodnoty statistické významnosti. Přesná znění otázek, případně způsob, jakým byly 
zkonstruovány umělé proměnné, uvádějí poznámky pod čarou k tabulce číslo 2. 

 

Tabulka 8: Vztah dobrovolnické (ne)aktivity a sociálního kapitálu  
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Vyšší hodnoty 
indikují větší 
počet přátel 

Vyšší hodnoty indikují vyšší míru důvěry 
a víry v solidaritu 

Nižší hodnoty 
indikují větší 

rozsah 

Vyšší hodnoty 
indikují vyšší 
míru důvěry 

Formální 3,46 5,27 7,21 6,16 9,39 4,94 

Neformální 3,13 4,56 6,57 4,91 9,90 4,68 

Ne-dobrovolník 2,92 4,20 7,11 4,77 10,72 4,44 

Statistická významnost 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 

N>= 3446 

Poznámka: V buňkách tabulky jsou průměry za jednotlivé kategorie.  
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Z údajů v tabulce je patrné, že existuje pozitivní vztah mezi činností v dobrovolnických 
skupinách a sociálním kapitálem u všech zařazených otázek vyjma jedné. Platí, že nejvyšší 
hodnoty společenského zasíťování i důvěry nacházíme u formálních dobrovolníků, následují 
neformální dobrovolníci a nakonec „ne-dobrovolníci“. Zajímavá je souvislost s věkem. 
Zatímco u dobrovolníků, kteří jsou činní v nějaké organizaci, klesá počet přátel s věkem jen 
nepatrně, u lidí, kteří nijak dobrovolnicky činní nejsou, platí, že čím starší jsou, tím méně 
přátel mají. Uplatňuje se zde pravděpodobně vliv trhu práce; když z něj někdo odejde do 
penze, přijde často o významnou část sociální sítě. Dobrovolnicky organizovaný člověk 
dokáže tento „výpadek“ nahradit svými kontakty právě v dobrovolnické organizaci. Potvrzuje 
se zde to, co píší Musick a Wilson (2008), totiž že dobrovolníci mají vyšší kvalitu života. 

Není ovšem vztah mezi sociálním kapitálem a dobrovolnictvím pouze efektem vlivu nějakých 
jiných proměnných? Například věku nebo náboženské příslušnosti? Platí totiž, že nábožensky 
věřící důvěřují ostatním lidem silněji a mají také více přátel. A zároveň platí, že mezi 
formálními dobrovolníky je 33% věřících, mezi ne-dobrovolníky pak 23% (neformální 
dobrovolníci 27%). Abychom mohli vzájemné vlivy proměnných nějak oddělit, sestavili jsme 
několik regresních modelů. Výsledkem je zjištění, že vliv dobrovolnické činnosti v organizaci 
zůstává dominantním i v regresi, tedy při kontrole vlivu ostatních proměnných. To znamená, 
že samotné dobrovolnictví má významný vliv; dobrovolnická činnost a sociální kapitál jsou 
v pozitivním vztahu, pravděpodobně vzájemném. Jde o to, že podle jednoho teoretického 
přístupu aktivita v dobrovolnických organizacích funguje jako jistá "škola důvěry" a také 
přispívá k rozšiřování sociálních sítí. Podle druhého se pak lidé, kteří mají "nesociální" 
postoje a hodnoty (tedy například málo důvěřují ostatním lidem) a kteří mají málo sociálních 
kontaktů, budou do dobrovolnických sdružení vstupovat významně méně často. Dnes se vliv 
sebevýběru (tj. že do dobrovolnických sdružení vstupují spíše lidé, kteří ostatním důvěřují a 
kteří mají rozsáhlé sociální sítě) uznává v literatuře téměř vždy. Komplikovanější je ovšem 
otázka, zda samotné dobrovolnictví ovlivňuje tvorbu sociálního kapitálu. Podle klasického 
pojetí socializace v organizacích vznikají díky aktivitě v dobrovolnických organizacích nové 
hodnoty a postoje. Díky sociálně psychologickému konceptu identity ovšem můžeme 
navrhnout další tezi, totiž že nové hodnoty a postoje v člověku nevznikají, ale posilují se ty 
stávající, zejména za situace, kdy jsou ostatní dobrovolníci v organizaci stejní (hodnotově) 
jako respondent. To znamená, že do organizací už vstupují lidé nějak „předurčení“ svými 
hodnotami i svým sociálním kapitálem. Samotné organizace jim pak většinou tyto hodnoty 
upevňují a sociální kapitál se dále rozšiřuje.  

Rozhodně ale můžeme říci, že se nepotvrzuje Howardova hypotéza o dobrovolnické aktivitě 
jako kompenzaci za nedostatek sociálního kapitálu. Jak jsme viděli výše, dokonce i v 
servisních organizacích, kde bychom takový kompenzační motiv mohli očekávat nejčastěji, 
jsou aktivní lidé, kteří jsou sociálním kapitálem vybaveni v průměru více než ne-dobrovolníci 
i neformální dobrovolníci.  

Koncept sociálního kapitálu funguje na více úrovních. Kromě společenských věd, v nichž se 
na počátku devadesátých let stal rychle stoupající „superstar“119 (aby se o několik let později 
proměnil ve stálici, která má své místo v učebnicích), našel uplatnění i v politickém a 
publicistickém diskurzu.120 To svědčí o skutečnosti, že teorie sociálního kapitálu odpovídá 

                                                           
119  Měřeno počtem publikovaných prací a jejich citací (Šafr, Sedláčková, 2006). 
120  To platí zejména pro anglosaský svět, kde špičkoví vědci zkoumající sociální kapitál jako Robert 
Putnam nebo David Halpern vstupují do veřejné debaty a politici a politické instituce operují s pojmy a závěry 
těchto badatelů.  
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nějakým očekáváním, vyplňuje určité prázdné místo. Zdá se, že v době, kdy veřejný sektor již 
nemůže garantovat plný rozsah sociálních služeb a zajištění a kdy zároveň klesá důvěra ve 
stát a jeho součásti, vyvstává poptávka po jiné dimenzi společenských vztahů, která by mohla 
státní organizaci v některých ohledech zastoupit. Sociální kapitál, především sociální kapitál 
jakožto masová aktivita v dobrovolnických organizacích, představuje v jistém smyslu právě 
takovou náhradu, což mu umožnilo prosadit se na scéně sociální vědy i sociální politiky. 

Jsou ale tato očekávání oprávněná? Naše data naznačují, že spíše ano. Při srovnání 
dobrovolníků s těmi, kteří dobrovolnickou práci nevykonávají, se ukazuje, že dobrovolníci 
mají sociální kapitál větší. Ponecháme teď stranou samotnou činnost v organizaci, kde je 
rozdíl zřejmý, a podíváme se na ostatní komponenty sociálního kapitálu. Formální 
dobrovolníci mají více přátel, více důvěry v ostatní i ve společenské instituce a organizace. 
Nelze jednoznačně rozhodnout, zda je vyšší míra sociálního kapitálu příčinou nebo 
důsledkem dobrovolnictví. Lze očekávat, že v realitě existují oba směry působení. V každém 
případě tyto výsledky svědčí o tom, že formální dobrovolníci jsou pro život v demokratické 
společnosti vybaveni lépe než ti, kteří takto činní nejsou. Zdá se, že realitě odpovídá druhá 
Howardova hypotéza, tedy že ti respondenti, kteří méně důvěřují institucím i ostatním lidem 
jsou méně pravděpodobně formálními i neformálními dobrovolníky. 

Pokud dobrovolníky nevnímáme jako jeden celek, ale diferencujeme je na základě naší 
typologie, zjistíme, že nejvyšší míru sociálního kapitálu mají dobrovolníci aktivní v rámci 
církevních a náboženských organizací. Za nimi následují dobrovolníci z nových advokačních 
organizací. Zbývající typy dobrovolníků skórují různě u jednotlivých dimenzí sociálního 
kapitálu. Blízkost „nových dobrovolníků“ reflexivnímu typu se potvrdila jen částečně 
zejména tím, že respondenti z nových advokačních organizací jsou k dobrovolnictví relativně 
málo motivováni sociálním okolím (motivace typická pro dobrovolnictví tradiční) a také pro 
ně relativně nejméně platí, že jsou činní v organizacích, kde je většina jejich kolegů podobná 
(svým vzděláním, zájmy atd.) jim samým, což znovu odpovídá teoretickým očekáváním 
spjatým s reflexivním dobrovolnictvím. Ta říkají, že kolektivní dobrovolníci (které lze 
očekávat častěji v tradičních organizacích) by měli pracovat více v organizacích, kde je 
relativně větší množství „svazujícího“ sociálního kapitálu, což je přesně tento případ kontaktů 
s lidmi, kteří jsou nám v řadě charakteristik spíše podobní. V rozporu s předpoklady je ale 
fakt, že v nových organizacích – servisních i advokačních – je více blízkých vztahů mezi 
jejich členy ve srovnání s organizacemi starými.  

Na počátku této kapitoly (v Tabulce 6.1) jsme si na základě literatury stanovili očekávané 
charakteristiky sociálního kapitálu u „kolektivních“ a „reflexivních“ dobrovolníků. Vraťme se 
k této tabulce a pokusme se o závěrečné zhodnocení, o pokud možno jasnou odpověď na to, 
zda sociální kapitál českých dobrovolníků inklinuje ke kolektivnímu či reflexivnímu typu. To 
je poněkud odlišný problém než ten, který jsme řešili výše, a který se týkal relativních rozdílů 
mezi dobrovolníky pracujícími v jednotlivých typech organizací respektive mezi 
dobrovolníky formálními, neformálními a ne-dobrovolníky. Zde nám jde o absolutní hodnoty 
formálních dobrovolníků na škálách měřících jejich sociální kapitál. Jednoznačné řešení 
tohoto problému je obtížné, realita zkrátka ne vždy odpovídá teoretickým předpokladům. 
V datech můžeme vidět, že tam, kde bychom očekávali podobné hodnoty v různých 
dimenzích sociálního kapitálu, naši dobrovolníci mají někdy hodnoty odlišné121 a naopak, kde 
by podle teorie měla být vzájemná korelace spíše záporná, tam se hodnoty proměnných 

                                                           
121  To vidíme například u vztahu mezi intenzitou kontaktů v organizaci, ve které respondent pracuje a 
proměnnou, která indikuje jeho souhlas s tím, že v této organizaci jsou lidé, kteří jsou mu v řadě oblastí podobní. 
Obě proměnné se vztahují spíše ke kolektivnímu stylu dobrovolnictví, neboť indikují silné vzájemné vztahy a 
svazující sociální kapitál. Přesto je jejich korelace v podstatě nulová.  
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navzájem podporují. To je případ vztahu mezi generalizovanou důvěrou vůči ostatním lidem a 
důvěrou k institucím. Podle Ingleharta by mezi těmito fenomény měla být spíše negativní 
korelace nebo korelace nulová, neboť první z nich se váže více k reflexivnímu vzorci, zatímco 
ten druhý ke vzorci kolektivnímu. Na základě dat ovšem musíme konstatovat, že obě dimenze 
navzájem korelují pozitivně.  

Přesto ale můžeme určité závěry učinit. Na úrovni „obecného“ sociálního kapitálu, kam spadá 
důvěra vůči ostatním lidem a vůči institucím a také úroveň sociálního „zasíťování“ 
jednotlivce se průměrné hodnoty našich formálních dobrovolníků nacházejí ve všech 
dimenzích s výjimkou důvěry institucím (kde se průměrná hodnota pro formální dobrovolníky 
prakticky přesně shoduje se středem škály) poměrně výrazně nad středem škály122 ve směru 
vyššího množství sociálního kapitálu. Hodnotit tento výsledek ve vztahu k tradičnímu 
respektive reflexivnímu vzorci je ovšem obtížné, neboť zařazené proměnné se vztahují jak k 
„přemosťujícímu“ sociálnímu kapitálu (generalizovaná důvěra) tak i ke kapitálu spíše 
svazujícímu (počet blízkých přátel). Poněkud jednoznačněji (ovšem ne zcela jednoznačně) 
vycházejí výsledky u „dobrovolnického“ sociálního kapitálu, tedy sociálního kapitálu, který 
se vztahuje přímo k činnosti prováděné skrze dobrovolnickou organizaci. Dobrovolníci ze 
všech typů organizací tvrdí, že k ostatním pracovníkům ve své organizaci mají spíše těsné 
vazby. Platí také, že bez ohledu na typ organizace, v níž respondent pracuje, je poměrně silně 
ve svém dobrovolnictví motivován přáteli a dalšími lidmi ze svého okolí. Co se týče významu 
vazby dobrovolnické organizace na komunitu, pak i zde platí, že ve všech organizacích se 
kloní k nim náležející respondenti spíše k tomu, že existence této vazby je pro ně významným 
motivem. Všechny tyto výsledky naznačují příklon k tradičnímu stylu dobrovolnictví. Jedině 
u podobnosti ostatních dobrovolníků v organizaci respondentovi průměrná hodnota 
proměnné, která toto měří, odpovídá v podstatě středu škály – nelze tedy mluvit o nějaké 
zřetelné tendenci.  

Vcelku se zdá, že dobrovolnictví v ČR není onou sféru „altruistického egoismu“, kde příliš 
nezáleží na vzájemných vazbách mezi dobrovolníky nebo na významu sociálního okolí 
dobrovolníka pro motivaci jeho činnosti, jak předpokládají některé teorie i výsledky 
zahraničních výzkumů. V celku je tedy možné říci, že z hlediska množství a kvality 
sociálního kapitálu je většina dobrovolníků (ve všech typech organizací) spíše dobrovolníky 
kolektivními, s tím, že, jak bylo ukázáno výše, existuje řada významných rozdílů mezi 
dobrovolníky v různých typech organizací.  

 

 

7. Organizace dobrovolnictví  
 

Kolektivní dobrovolnictví spojují Hustinx s Lammertynem s obdobím industrializace a tzv. 
první modernity, tedy s činností v byrokraticky řízených, vysoce strukturovaných 
organizacích s demokraticky voleným vedením (Hustinx, Lammertyn, 2003, s. 175—177). 
V takových organizacích je tradičně zcela zásadní členství, které zakládá dlouhodobou 

                                                           
122  Například u otázky “Myslíte si, že většina lidí by se vás pokusila podvést, kdyby měli příležitost, nebo 
by se snažili chovat poctivě?” měli respondenti možnost zařazovat se na škále od 0 (která značila odpověď 
“většina lidí by se snažila mě podvést”) po 10 (volba desítky znamenala souhlas s výrokem “většina lidí by se 
snažila chovat poctivě”). Středová hodnota škály byla tedy 5, zatímco průměrná hodnota pro všechny formální 
dobrovolníky byla 7,2 – tedy posunuta poměrně výrazně k pólu důvěry.  
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loajalitu k organizaci a zároveň dobrovolníkům umožňuje působit v ní jako „spoluvlastníci“ 
(Pearce, 1993). Kolektivní dobrovolníci se angažují ve více organizacích zároveň v rámci 
místa, kde působí (organizace jsou však typicky hierarchicky organizované od lokální až po 
národní rovinu, kde zastupují své členy). Jde o klasické (americké) dobrovolnictví, které již 
Tocqueville označil za nejlepší školu samosprávy a demokracie (Skocpol, 2003, s. 74). 

Období postindustralizace a nastupující druhé fáze modernizace potom značí odklon od 
činnosti v masových členských organizacích a nástup dvou nových organizačních typů, které 
autoři řadí k novému individualizovanému vzorci dobrovolnictví. Zaprvé vznikají nové 
profesionalizované organizace, jež zaměstnávají placené zaměstnance a kde se členství stává 
druhotným jevem (méně rozšířeným i méně důležitým). V tomto kontextu se objevuje i nová 
organizační forma – dobrovolnické centrum, které funguje jako zprostředkovatel mezi 
dobrovolníky a organizacemi, když informuje a propojuje vhodné dobrovolnické příležitosti 
s vhodnými kandidáty (Hustinx, Lammertyn, 2003, s. 177). Druhou formou nových 
organizačních kontextů jsou neformální, decentralizované iniciativy, jež působí pouze na 
lokální rovině (svépomocné skupiny, sdružení rodičů při školách, občané mobilizovaní 
NIMBY 123 efektem apod.). O stejném trendu píše např. Skocpol (2003, s. 164—166). Na 
rozdíl od profesionalizovaného dobrovolnictví jde o malé, amatérské organizace vedené 
dobrovolníky, často neformálního charakteru.  

V této kapitole chceme zjistit, nakolik se situace v dobrovolnictví v ČR blíží jednomu či 
druhému ideálnímu typu: klasickému kolektivnímu vzorci, nebo novému 
individualizovanému vzorci. Vzhledem k tomu, že výzkum se týkal dobrovolníků a nikoli 
organizací, máme o organizacích samotných jenom několik údajů, předpokládali jsme však, 
že dobrovolníci budou mít validní informace (územní rovina působnosti, existence 
zaměstnanců, doba založení, oblast činnosti). Například o vnitřní struktuře organizace 
(hierarchičnost) nemůžeme mít spolehlivé informace. Určitý problém pro naši analýzu 
představuje fakt, že literatura jistým způsobem spojuje nový vzorec dobrovolnictví s návratem 
k některým rysům klasického dobrovolnictví. 

Nový vzorec dobrovolnictví se sice na jedné straně pojí s profesionalizovanými organizacemi, 
které obvykle působí jen na národní či regionální rovině (kde lobují) bez místních organizací, 
ale na straně druhé i s amatérskými, čistě lokálními uskupeními. Nový vzorec dobrovolnictví 
se tím částečně navrací k lokální působnosti (byť tentokrát bez přesahu na národní rovinu 
formou hierarchického uspořádání organizačních složek). Stejně tak z hlediska vnitřní 
demokracie by pro profesionalizované nečlenské organizace teoreticky nemusela být 
demokracie ústřední hodnotou. V amatérských lokálních uskupeních se ovšem demokracie 
vrací jako ideál spojený s jejich neformálností, místní praxí a horizontálním uspořádáním. Jak 
lokálnost, tak demokracie se novým způsobem aktualizuje v nových formách dobrovolnické 
činnosti. Z toho důvodu například není možné jednoduše přiřadit lokální působnost pouze 
kolektivnímu vzorci nebo přímočaře spojit demokratičnost pouze se vzorcem klasickým (byť 
práci s ideálně typickými vzorci je vlastní značná míra zjednodušení). 

Předpokládáme (a ukázaly to i předchozí kapitoly), že nový vzorec se týká menší části 
českých dobrovolníků. Jeho neformální, decentralizovaný proud, který působí pouze na 
lokální rovině, potom představuje nutně již jen zlomek z celku dobrovolníků. Kromě toho jde 
o formu činnosti, která nemusí být formálně organizovaná. Otázkami na rysy organizace ji 
potom ani nelze podchytit. Pro zkoumání této části spektra dobrovolnické činnosti by se tedy 

                                                           
123  NIMBY = Not In My BackYard (odpor občanů proti projektům, které se jich bezprostředně týkají, 
protože vznikají téměř doslova na jejich „dvorku“ – zpravidla stavby silnic, obchodních či administrativních 
center, spaloven, skládek apod.) 
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hodily jiné metody výzkumu. S vědomím jistého zjednodušení zde nový vzorec ztotožňujeme 
pouze s profesionalizovanými dobrovolnickými aktivitami. To nám umožní vytvořit 
předpoklady o územní působnosti organizace nebo o demokratičnosti organizace, které 
vychází z teoretické literatury a kterým se budeme věnovat níže.  

Klíčový znakem nového vzorce je odklon od organizačního členství jako základní formy, v 
níž se dobrovolnická činnost odehrává. Členství není jen výrazem loajality a kolektivní 
sounáležitosti s organizací, ale má i řadu dalších důsledků. Pearce teoreticky rozlišuje roli 
dobrovolného pracovníka, jenž vykonává práci pro organizaci, již nevlastní, a roli člena, který 
je zároveň „vlastníkem“ organizace (volí vedení organizace, schvaluje a kontroluje její 
činnost apod.). Zatímco členové sdružení „se nemusí snažit vyhovět nikomu jinému než sobě“ 
(Pearce, 1993, s. 18), pozice dobrovolníka se podobá situaci placeného pracovníka, protože jej 
druzí kontrolují a řídí. Osmdesát procent organizací občanské společnosti (OOS) v České 
republice tvoří občanská sdružení, která jsou z definice postavena na členském principu. Lze 
tedy očekávat, že táž osoba bude často působit v roli člena („vlastníka“) i dobrovolného 
pracovníka. 

Pearce upozorňuje, že členové často sami obtížně rozlišují, kdy jednají jako členové a kdy 
jako pracovníci. K tomu se řadí i nejistota ohledně toho, kdo vůbec je či není členem. Členové 
se neformálně a snadno zapojují do činnosti, často bývají „naverbováni“ přáteli nebo 
rodinnými příslušníky. Stejně neformálně a lehce také odchází, přičemž obvykle není jisté, 
kdo činnost jen přerušil a kdo definitivně ukončil. U takových organizací je zpravidla 
nemožné zjistit přesný počet stávajících členů a dobrovolníků (1993, s. 42—43), zatímco 
formálnější organizace to přesně evidují (např. i v souvislosti s formálnějšími vstupními 
kritérii, s nutností formálně vykazovat činnost donorům apod.). Data, s nimiž zde pracujeme, 
představují vlastní hodnocení statutu dobrovolníka nebo člena samotnými účastníky výzkumu 
a jako takovým je třeba jim rozumět.124 Kromě menšího rozsahu členství v rámci nového 
vzorce předpokládáme i menší důležitost členství pro dobrovolníky.   

Druhým klíčovým znakem, který by měl charakterizovat nové dobrovolnictví, je skutečnost, 
že se odehrává v profesionalizovaných organizacích. Dříve než postoupíme dál, pojďme si 
rozlišit dva související procesy týkající se organizační dimenze dobrovolnictví, totiž 
profesionalizaci a komercionalizaci. Lester Salomon při popisu vývoje neziskového sektoru 
v USA od 80. let 20. století poukazuje na tři důležité trendy: neziskový sektor roste, 
komercionalizuje se a profesionalizuje se (2005, s. 93—95). Komercionalizace znamená, že 
dobrovolné neziskové organizace (a) získávají stále více prostředků z prodeje výrobků či 
služeb, (b) dokázaly se přizpůsobit a vyhrávat v soutěži o veřejné prostředky, přestože ta stále 
více zdůrazňuje kritéria převzatá z komerční sféry, (c) rozvíjejí vlastní podnikání (sociální 
podnikání) nebo se pouštějí do partnerství se ziskovými firmami, (d) přebírají tržní kulturu a 
jazyk (zvýšený důraz na marketing, „produkty“, „zákazníky“ apod.). Profesionalizaci 
neziskového sektoru Salomon pozoruje především (a) v nástupu fundraisingu jako 
specializované profese, (b) ve vzniku řady infrastrukturních organizací, které poskytují 
zázemí ostatním dobrovolným neziskovým organizacím, (c) v založení výzkumného a 
vzdělávacího aparátu, zaměřeného specificky na neziskový sektor, (d) v tisku zaměřeném na 
neziskový sektor.  

Profesionalizaci lze v širším kontextu chápat jako jednu z dimenzí modernizace, tedy jako 
proces spojený s diferenciací a racionalizací práce v moderní společnosti. Larson popisuje 

                                                           
124  Na členství jsme se dotazovali ve dvou otázkách a respondenti se v odpovědích na ně částečně 
rozcházeli. V kapitole pracujeme s odpovědí na první otázku, která se tázala na členství ještě dříve, než byl 
položen dotaz na dobrovolnickou činnost, a která zároveň předkládala seznam typů organizací. 
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profesionalizaci jako proces spojený se snahou profesionálů monopolizovat trh pro „svoji“ 
službu či expertízu a získat zvláštní sociální status (1977, s. xvi—xvii). Znaky procesu, které 
Salomon výše identifikuje v USA, můžeme v obecné rovině sledovat i v České republice. 
Fundraising se zde objevuje jako jedna z častěji inzerovaných placených pozic v neziskovém 
sektoru125 a existuje několik infrastrukturních organizací, např. Neziskovky.cz (bývalé 
Informační centrum neziskových organizací), které v současnosti vydávají jediný časopis 
zaměřený na neziskový sektor. K infrastrukturním organizacím musíme počítat i 
dobrovolnická centra. V České republice vzniklo od roku 2000 několik vysokoškolských 
oborů změřených na řízení neziskového sektoru a na občanskou společnost (Pospíšilová, 
2009). Výzkumu občanské společnosti/neziskového sektoru se explicitně věnuje např. 
Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Katedra studií občanské společnosti FHS 
Univerzity Karlovy nebo Nadace rozvoje občanské společnosti (viz Skovajsa et al., 2010). 

Komercionalizaci v kontextu OOS můžeme vnímat především jako zvýšený důraz na 
výsledky a efektivitu; neziskové organizace si přivlastňují postupy a kulturu tržních 
organizací (Salomon, 2002, s. 436). Patřily by sem i různé manažerské techniky, praktiky a 
„management“ jako obor, který se tradičně studuje především ve spojitosti s tržními 
organizacemi (byznysem). K řízení, managementu dobrovolnictví se hlásí i české Národní 
dobrovolnické centrum Hestia. Jeho představitelé píší, že se „rozhodli věnovat se 
profesionálně managementu dobrovolnictví v ČR“ (Tošner, 2008, s. 26).  Management 
dobrovolnictví se v tomto pojetí stává speciální profesí, čímž se dostáváme zpět 
k profesionalizaci. Přestože se v literatuře profesionalizace a komercionalizace OOS málokdy 
oddělují (spojeně je pojednává v ojedinělé studii na dané téma v ČR i Jantulová, 2005),126 
nechceme se zde zabývat oběma trendy ani analyzovat jejich souvislosti; chceme se zaměřit 
především na profesionalizaci jako obecnější proces spojený s modernizací a konkrétně 
svázaný s proměnou vzorů dobrovolnictví.  

V odborné literatuře stojí profesionalizace organizací občanské společnosti jako protipól 
amatérského sdružování či aktivismu a v nejjednodušší rovině ji lze ztotožnit se 
zaměstnáváním placených zaměstnanců. Proti amatérskému duchu působí nejen sám fakt 
zaměstnávání placených osob (jakýsi efekt „vytlačování“ amatérů profesionály), ale 
především větší dělba práce, specializace a vyšší formalizace činnosti, spojené s normami a 
hodnotami, které do organizace vnáší profesionální zaměstnanci. Étos profesní tak vytlačuje 
étos občanský (Jantulová, 2005, s. 143). 

V kapitole odlišujeme profesionalizaci organizace (kterou měříme pouze přítomností či 
nepřítomností placených zaměstnanců v organizaci) od profesionalizace práce s dobrovolníky. 
Řešíme tím (byť jistě ne zcela uspokojivě) teoretickou možnost, že profesionalizovaná 
organizace s  dobrovolníky spolupracuje nestrukturovaným, neformálním způsobem (např. to 
lze předpokládat u odborů), nebo že ryze amatérská organizace pracuje s dobrovolníky 
formalizovaným způsobem. Profesionalizaci práce s dobrovolníky lze lépe a srozumitelněji 
pojmout jako styl řízení dobrovolníků. 

Meijs a Hoogstadt (2001, cit. in Rochester, 2010, s. 154—155) rozlišují dva styly řízení 
dobrovolníků: programové (podle nich typické v servisních organizacích) a členské (typické 

                                                           
125  Zde vycházíme ze sondy do inzerátů v neziskových agenturách Neziskovky.cz. a Econnect realizované 
v rámci výzkumu (Pospíšilová, 2008). 
126  Zatímco komercionalizace a profesionalizace OOS se často směšují, Giandomenico Majone (1984) je 
odděluje ve své úvaze, podle které profesionalizace „kvete“ právě v OOS, protože v ziskových organizacích 
ideály a normy profesionálů přebíjí manažer konečným kritériem profitability, zatímco ve veřejné správě se zase 
musí podřizovat pravidlům úřadu. Profesionalizace se tedy s „manažerským prvkem“ vůbec nemusí slučovat.  
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pro organizace, které usilují o kolektivní cíle). Meijs a Karr (2006) na případové studii skautů 
v USA a v Nizozemí identifikují řadu rozdílů mezi oběma styly vedení dobrovolníků. 
Programový styl řízení je formálnější, aktivně rekrutuje členy a funkcionáře i mimo okruh 
spolupracovníků, přátel a známých, přijímá je na základě formálních procedur, podrobuje je 
formálním školením, vykazuje jejich činnost apod. Hustinx a Lammertyn tento styl řízení 
ztotožňují s novým, individualizovaným vzorcem dobrovolnictví, zatímco členský styl řízení 
dobrovolníků spojují s kolektivním vzorcem. Členský typ řízení dobrovolníků je 
kolektivnější, méně formální a méně orientovaný na výsledek či efektivitu, členy získává 
z okruhu přátel a známých, funkcionáře „podomácku“ z dlouhodobých členů, školení jsou 
nepovinná apod.  

 Programový styl řízení Rochester nazývá „model dobrovolnictví jako zaměstnání“ 
(„workplace model“), přičemž důraz klade na to, že dobrovolnictví je chápáno jako činnost 
podobná zaměstnání: „model dobrovolnictví jako zaměstnání“ vyhovuje organizacím, které 
angažují dobrovolníky podobně jako placené zaměstnance, aby dodali nějakou službu nebo 
produkt“ (2010, s. 151). Různí autoři se shodují, že formalizovaný, programový přístup 
k řízení dobrovolníků je trendem, který na poli práce s dobrovolníky převládá. Rochester se 
vrací k ustavení prvního „manažera“ dobrovolníků ve Spojeném království v 60. letech 20. 
století, hovoří o obecném trendu směrem k systematickému uvažování o způsobu 
organizování dobrovolníků a dále o širokém přijetí modelu dobrovolnictví „jako zaměstnání“ 
(151). Sue Vineyard píše o hlavním trendu ve světě dobrovolnictví, kterým je „požadavek, 
aby ti, kteří vedou dobrovolnickou činnost, tak činili co nejprofesionálnějším možným 
způsobem, s kvalitou jako posedlostí“ (1993, s. 155). Z tohoto hlediska je potom členský styl 
dobrovolnictví „jiným světem dobrovolnické činnosti“, na jehož existenci se tito manažeři 
dobrovolnictví musí sami upomínat (Vineyard, 1993, s. 159). 

Profesionalizaci práce s dobrovolníky, či spíše styl řízení dobrovolníků měříme jednak 
přítomností určitých formálních prvků, jako je vstupní interview, vyžadování referencí, 
uzavření smlouvy a popis práce, a jednak přítomností formálních praktik, které také definují 
dobrovolnictví jako profesionální činnost, tj. školení dobrovolníků, přítomnost koordinátora 
dobrovolníků (vedle fundraisingu jedna z dalších neziskových profesí) a zprostředkování 
dobrovolníků profesionálním dobrovolnickým centrem.  

Odklon od členství s důrazem na aktivní participaci a hodnotu demokracie směrem 
k profesionálním organizacím s programovým stylem řízení dobrovolníků chápe Theda 
Skocpol ve své eseji jako probíhající transformaci americké občanské společnosti. Posun od 
členských aktivit podle ní nastal směrem k novým, profesionálně vedeným advokačním 
organizacím, které nahradila masová sociální hnutí 60. a 70. let 20. století. Profesionálně 
řízené občanské aktivity nemají členy ani sítě místních skupin a místo členských poplatků 
spoléhají na dárce a granty. Kromě nových advokačních organizací spatřuje v jádru nové 
občanské společnosti profesionální servisní neziskové organizace, které se pohybují v roli 
expertů na danou oblast a také v roli mluvčích svých klientů. Podle Skocpola jsou servisní 
neziskové organizace klíčové, protože řada občanů je buď jejich klienty, nebo pro ně 
dobrovolně pracuje (151). Ve shodě se Skocpol, Hustinx a Lammertynem i dalšími budeme 
očekávat profesionalizaci organizace a stylu řízení dobrovolníků v nových advokačních a 
servisních organizacích. 

Pnutí mezi étosem komunity a občanské společnosti, spojeným s hodnotami demokracie, 
rovnosti, inkluzivity a široké participace, a institucionálními formami občanského aktivismu, 
které kladou důraz na hodnoty profesionality, expertní specializace a dělby práce, pozorují 
někteří autoři i v občanské společnosti v ČR (Jantulová, 2005; Marada, 2005, s. 166—167). 
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Dobrovolníci jsou v těchto organizačních kontextech amatéry, kteří již nemohou splnit 
všechny požadavky kladené normami profesionalizace. Profesionalizované advokační 
organizace v České republice po roce 1989 vznikají především v oblasti ekologie a ochrany 
lidských práv, a to pod patronátem zahraničních nadací. Jak vysvětluje Císař, především 
americké nadace v té době „exportovaly“ nejen témata, ale i model občanské participace, 
který podporovaly také doma, tedy specifický profesionalizovaný aktivismus bez participace 
(2008).  

Hustinx s Lammertynem popisují tyto organizační formy jako centralizované, nedemokratické 
organizace se sklonem systematicky „redukovat členství na způsob „zástupného závazku“, 
kterým jednotlivci přesunují úkol participovat na organizaci“ (Maloney, Jordan, 1997, s. 116–
118, cit. in Hustinx, Lammertyn, 2003, s. 176). Kromě indikátorů zmíněných výše (především 
profesionalizace organizace) můžeme ještě uvažovat o demokracii jakožto o hodnotě či 
demokracii jako principu vnitřního uspořádání organizace. Přestože se autoři shodují v tom, 
že efekt profesionalizace vede spíše k omezení vnitřní demokracie organizace, nesetkali jsme 
se studií, která by zkoumala demokracii v rétorice těchto organizací (ať již nových 
advokačních nebo servisních). Demokracii ve vnitřním fungování spojuje s klasickým 
dobrovolnictvím i Skocpol (2003). 

Dotazník obsahoval dva výroky o organizaci, v níž dobrovolník pracuje, které měly 
vyjadřovat demokratičnost organizace: „Je pro mne důležité, že tato organizace je 
organizována demokraticky“ a „Účast na aktivitách této organizace pro mne byla školou 
demokracie“. Přestože se oba výroky vztahují k činnosti nebo uspořádání organizace, mohou 
odpovědi dobrovolníků odrážet i jejich osobní hodnoty (důležitost, kterou demokratičnosti 
přikládají); nicméně je chápeme jako indikátory demokratičnosti organizace a 
předpokládáme, že dobrovolníci ze členských, neprofesionalizovaných OOS se k těmto 
výrokům budou hlásit více než noví dobrovolníci z profesionalizovaných organizací.  

Dále budeme zjišťovat územní působnost organizace lokální, regionální národní či 
mezinárodní úroveň). Přes nejednoznačnost a komplexnost faktoru lokálnosti v literatuře 
předpokládáme, že na lokální rovině budou ve zvýšené míře působit kolektivní dobrovolníci, 
kdežto nové dobrovolníky najdeme spíše na regionální, národní či mezinárodní úrovni. 

Nakonec se pokusíme stanovit, jestli profesionalizace souvisí s „věkem“ organizací, tj. zda se 
generace mladších organizací (založených po roce 1989) pojí s vyšší profesionalizací 
dobrovolnictví; jinými slovy vyjádřeno, je-li profesionalizace součástí příběhu změny či 
příběhu kontinuity. Ovšem pokud je skutečně profesionalizace určujícím trendem i v českém 
dobrovolnictví, můžeme přepokládat, že se již rozšířila i na staré organizace. 

 

7.1 Profesionalizace dobrovolnictví   

Z literatury, jejíž přehled uvádíme výše, je evidentní, že dva styly řízení dobrovolníků – 
programový či „zaměstnanecký“ na straně jedné a demokratický, členský či kolektivní na 
straně druhé – se mají odlišovat především mírou formalizace dobrovolnické činnosti 
(respektive práce s dobrovolníky) v organizaci. V analýze jsme styl řízení dobrovolníků měřili 
sedmi indikátory:127 

v organizaci působí koordinátor dobrovolníků, 

                                                           
127  Pro podíl dobrovolníků, kteří se s jednotlivými prvky v současné organizaci setkali, viz Tabulka 
v příloze. 
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dobrovolník prošel cíleným školením, 

dobrovolník prošel vstupním interview, 

dobrovolník obdržel popis práce, 

byla požadována reference, 

dobrovolník s organizací uzavřel smlouvu, 

dobrovolník byl vyslán dobrovolnickým centrem. 

Na základě uvedených indikátorů jsme vytvořili index profesionalizace stylu řízení 
dobrovolníků128 (viz Tabulka XY). Přibližně polovina dobrovolníků funguje v rámci 
členského stylu řízení a přibližně polovina v rámci programového, středně či vysoce 
profesionalizovaného stylu řízení. To se nám jeví jako poměrně mnoho vzhledem k velké 
převaze dobrovolníků v zájmových OOS, kde předpokládáme členský styl vedení 
dobrovolníků.  

 

Tabulka 7.1 Index profesionalizace stylu řízení dobrovolníků v OOS (%) 

Počet splněných 
indikátorů 
profesionalizace  

Podíl 
dobrovolníků 

Index 
profesionalizace 

Podíl 
dobrovolníků 

Styl dobrovolnictví 

0 indikátorů 26 

1 indikátor 23 
Nízký 49 

ČLENSKÝ       
(49) 

2 indikátory 16 

3 indikátory 13 
Střední 29 

4 indikátory 11 

5 indikátorů 6 

6 indikátorů 4 

7 indikátorů 1 

Vysoký 22 

PROGRAMOVÝ 
(51) 

Celkem 100  100  

N = 1009 

Podle expertů z Národního dobrovolnického centra je z hlediska managementu dobrovolníků 
postačující střední míra profesionalizace, například přítomnost koordinátora a školení (což 
jsou dva nejčastější prvky profesionalizace dobrovolnické činnosti). Některé další prvky 
nejsou v mnoha prostředích nutné nebo jsou dokonce kontraproduktivní (uzavírání smluv 
apod.). Index profesionalizace tedy nelze vnímat jako na žebřík, po kterém by se mělo 

                                                           
128  Index vznikl součtem hodnot pro jednotlivé indikátory (1 je přítomen, 0 není přítomen). Součtem 
hodnot pro jednotlivé indikátory jsme získali škálu od 0 do 7 (kde 0 znamená žádný prvek profesionalizace); 
spojením kategorií vznikly výsledné hodnoty indexu: 0+1 = nízká profesionalizace; 2+3 = střední 
profesionalizace; 4+5+6+7 = vysoká profesionalizace. Respondenti, kteří neodpověděli na jeden nebo víc 
indikátorů, jsou z indexu vyloučení (proto N = 1009). 
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vystoupat až na nejvyšší příčku. Vysokou profesionalizaci je třeba chápat jako rys určitého 
organizačního uspořádání dobrovolnictví, nikoli jako ideál pro všechny. 

Profesionalizace organizace 

Profesionalizace dobrovolnictví významně statisticky nesouvisí s velikostí organizace 
(měřeno počtem zaměstnanců).129 Index profesionalizace ovlivňuje pouze to, zda organizace 
zaměstnance má či ne, ale nezáleží už tolik na počtu. Většina dobrovolníků pracuje v OOS 
bez zaměstnanců, tedy ve členských či amatérských organizacích (62%).130 Podle 
předpokladu pozitivně souvisí profesionalizace organizace a profesionalizace stylu řízení 
dobrovolníků:131 dobrovolníci s nižším indexem profesionalizace pracují převážně pro 
organizace bez zaměstnanců (73% dobrovolníků s nízkým indexem a 59% dobrovolníků se 
středním indexem), kdežto dobrovolníci s vysokým indexem profesionalizace pracují 
převážně v organizacích se zaměstnanci (57%). 

Přes prokázanou souvislost mezi profesionalizací stylu řízení dobrovolníků a profesionalizací 
organizace je překvapivé, že podstatná část dobrovolníků s vysokým indexem 
profesionalizace pracuje v organizacích bez zaměstnanců (téměř 44%)! Je to výsledek, který 
naznačuje, že existuje nezanedbatelná skupina profesionálně řízených dobrovolníků i 
v organizacích založených na čistě dobrovolné bázi. Vysoce profesionalizovaná 
dobrovolnická činnost v organizacích bez zaměstnanců nás musí zajímat. Zmenšila by se 
například, kdybychom kritéria profesionality dobrovolnictví zpřísnili? Zajímavě to ukazuje 
detailnější tabulka.  

 

Tabulka 7.2 Styl řízení dobrovolníků (detailněji) a profesionalizace organizace (%) 

Počet splněných indikátorů 
profesionalizace  

OOS bez zaměstnanců OOS se zaměstnanci Celkem 

0 78 22 100 

1 66 34 100 

2 58 42 100 

3 60 40 100 

4 47 53 100 

5 52 48 100 

6 25 75 100 

7 20 80 100 

N = 1009 

                                                           
129  Kolik má tato organizace placených zaměstnanců? Žádné, méně než 10 zaměstnanců, 10 až 50 
zaměstnanců, více než 50 zaměstnanců. Odpovědi „žádné“ a „neví, neodpověděl“ jsme z analýzy vypustili. 
130  Velkou část dobrovolníků (21%) jsme z analýzy předem vyloučili, protože neodpověděli. Důvodem 
pravděpodobně bylo, že otázka se ptala na počet zaměstnanců, což neuměli posoudit, spíše než že by nevěděli, 
zda organizace zaměstnance vůbec má, či nemá. Vyplývá to z analýzy této pětiny dobrovolníků, která jinak 
pozitivně korelovala s rysy charakteristickými pro OOS se zaměstnanci. Skutečné procento dobrovolníků 
v neprofesionalizovaných organizacích by proto mohlo být spíše o něco menší. 
131  (0,000). 
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Krajní póly situace jsou zcela jasné – členský styl řízení bez jediného prvku profesionalizace 
se týká s jasnou převahou dobrovolníků z amatérských organizací (78%), zatímco maximálně 
profesionalizovaný styl řízení převažuje v profesionalizovaných organizacích (80%). Přesto si 
amatérské dobrovolné organizace vedou poměrně dobře. Ještě u tří indikátorů 
profesionalizace stylu řízení dobrovolníků přesvědčivě převažují nad organizacemi se 
zaměstnanci. Podíváme-li se na úplný vrchol, kde je splněno všech sedm indikátorů 
profesionalizace práce s dobrovolníky a kde již dominují organizace se zaměstnanci, přesto i 
zde pětinu tvoří organizace bez zaměstnanců, resp. zcela amatérské organizace, které však 
mají naprosto profesionalizovaný styl řízení dobrovolníků.  

Ve skutečnosti však situace možná nebude tak vyhrocená. Víme totiž, že z dobrovolníků 
vyslaných dobrovolnickým centrem (což se týká jen 5% dobrovolníků) jich 48% směřovalo 
do organizací bez zaměstnanců. Dobrovolník potom teoreticky mohl v dotazníku uvádět 
formální požadavky (školení apod.), se kterými se však setkal prostřednictvím 
dobrovolnického centra, nikoli přímo v organizaci, kde působí. Avšak i když z dat odebereme 
případy, kdy byl dobrovolník vyslán dobrovolnickým centrem, zůstává podíl amatérských 
organizací na vysoce profesionalizované úrovni stejně vysoký.132 Tato skupina organizací 
tedy zůstává zajímavým předmětem studia a předmětem řady otázek. Zde bychom mohli 
hledat jakýsi zdánlivě paradoxní model profesionalizace dobrovolnictví v amatérských 
organizacích. Jejich existence každopádně ukazuje sílu, s jakou se profesionalizovaný model 
dobrovolnictví prosazuje. 

V OOS, které mají zaměstnance, se nabízí další úhel pohledu, jenž zvyšuje komplexitu (i když 
ne nutně profesionalizaci) dobrovolnictví, totiž paralelní zaměstnanecký status dobrovolníků 
(byť na částečný úvazek). Data ukazují, že zaměstnanci-dobrovolníci nejsou v nízce 
profesionalizovaném stylu řízení dobrovolníků zastoupeni téměř vůbec (0,4%), zatímco 
nejvyšší podíl mají na vysoce profesionalizovaném stylu (11%).133 Komplexní situace, kdy se 
v jedné osobě kombinuje statut dobrovolníka a zaměstnance, se tedy pojí spíše s vysoce 
profesionalizovanou dobrovolnickou činností. Vysoká profesionalizace totiž díky 
vystupňované formalizaci umožňuje tyto situace zvládat, nebo se o to pokouší (o úspěšnosti 
z dat nic nevíme).134 

 

Způsob získávání (rekrutování) členů 

V závěru této části se ještě podívejme na způsob, jakým OOS získávají (či rekrutují) 
dobrovolníky. V dotazníku jsme se ptali, jak se dobrovolníci dověděli o možnosti pracovat 
pro danou organizaci. Z hlediska charakteru rekrutování jsme cesty k dobrovolnictví rozdělili 
na „osobní“ a „neosobní“. Osobní cesty přitom neznamenají jen to, že se dobrovolníci o své 
budoucí činnosti dověděli v interakci s druhým člověkem tvář v tvář, tedy v osobním 
kontaktu, ale jde také o to, že se tak stalo v rámci sociálního prostředí, v němž se normálně 
pohybují (mezi přáteli a rodinou, v práci, ve své členské organizaci; viz tabulka 7.3). 
Neosobní cesty k dobrovolnictví představují zdroje, které jsou svojí povahou přístupné 
komukoliv, jsou podmíněné gramotností a přístupem k internetu. Předpokládáme přitom, že 

                                                           
132  Počet indikátorů se pochopitelně sníží ze 7 na 6, protože jsme odebrali dobrovolníky vyslané 
dobrovolnickým centrem. Mezi dobrovolníky, kteří splňují maximální počet indikátorů, je i v tomto případě 
28%, kteří se věnují činnosti v amatérské organizaci. 
133  Signifikace korelace 0,000. 
134  Míchání statutu dobrovolníka a zaměstnance představuje specifický problém, který není předmětem 
kapitoly. Může to být na jedné straně otázka hrozby zneužívání zaměstnanců po pracovní době jako 
dobrovolníků, na straně druhé možnost např. zdravotní sestry pracovat pro nemocnici v jiném oddělení jako 
dobrovolnice apod. 
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osobní (či sociálně „zakotvená“) cesta má blíže ke kolektivnímu vzorci dobrovolnictví, 
zatímco neosobní cesta je charakteristická pro reflexivní, individualizované dobrovolnictví.  

Tabulka 7.3 Charakter získávání dobrovolníků (%) 

Informační zdroj dobrovolníka135  
Získávání 

dobrovolníků 
 

Příbuzní a přátelé 47 

Dobrovolná organizace, jíž jsem členem 38 

Práce nebo kolegové v práci 12 

Osobní 85 

Noviny, časopis, televize 3 

Propagační materiály 4 

Internet 2 

Neosobní 9 

Osobní oslovení členy organizace (pro kterou 
nyní dobrovolně pracuji)136 

33 - - 

Jiné 6 - - 

N = 956 

Podíl dobrovolníků, kteří se o své současné dobrovolnické práci dověděli ze dvou nebo více 
různých zdrojů (tj. ze sedmi variant uvedených v tabulce výše), je stejný v  případě 
zakotveného i odtažitého rekrutování (asi 17%). V další analýze proto již na četnost 
informačních zdrojů nehledíme; spíše se podívejme, jak spolu oba typy získávání 
dobrovolníků souvisí – zda se překrývají, nebo tvoří dvě oddělené cesty k dobrovolnictví.  

Rekrutování zakotvenou cestou se týká 85% dobrovolníků, zatímco odtažitá cesta přivedla jen 
9% všech dobrovolníků. Přitom ještě část dobrovolníků obě cesty kombinovala (6% 
dobrovolníků, kteří použili zakotvené informační kanály, ale 55% těch, kteří použili odtažité 
informační kanály). Hlavní, zcela dominantní cestou k dobrovolnictví je osobní kontakt 
v sítích, v nichž se dobrovolník běžně pohybuje, kde je „zakotven“ (rodina a přátelé, 
zaměstnání, dobrovolné spolky). Pouze zlomek ze zakotvených dobrovolníků potřeboval i 
neosobní informační zdroje, jako je internet, letáky apod. Na druhou stranu použila neosobní 
zdroje jen malá část dobrovolníků, a pokud je použili, tak jako doplněk k zakotveným 
informačním zdrojům. Respondenti, kteří se k dobrovolnictví dostali výlučně na základě 
neosobních informačních zdrojů, představují necelá 4% všech dobrovolníků (pouze osobní 
informační zdroje použilo 76% dobrovolníků). 

Mohli by přesto reprezentovat nějaký specifický charakter rekrutování dobrovolníků typický 
pro individualizované dobrovolnictví, kdy si dobrovolník najde cestu k dobrovolnictví úplně 

                                                           
135  Jak jste se dověděl/a o možnosti vykovávat dobrovolnou práci pro tuto organizaci? Respondenti mohli 
uvádět víc možností. 
136  Varianta 3 (osobní oslovení členy organizace) může na jedné straně zahrnovat neformální oslovení 
v rámci již existujícího vztahu dobrovolníka a organizace (to by se podobalo variantě 2) či oslovení 
zprostředkované rodinou či přáteli, kteří jsou zároveň členy organizace. To bychom mohli zahrnout bez 
problémů do „osobní“ formy rekrutování. Na druhé straně však mohlo jít o oslovení v rámci formálního shánění 
dobrovolníků formou návštěv a prezentací OOS ve školách apod. I zde jde vlastně o osobní kontakt, ale ten není 
běžnou součástí sociálního prostředí, kde se dobrovolník i jinak běžně vyskytuje (rodina, zaměstnání) – jde o 
cílené, formální rekrutování. Proto jsme tuto variantu do zpracování nezahrnuli.  
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sám? Očekávali bychom, že taková individuální cesta se bude pojit se zprostředkováním 
dobrovolnictví přes dobrovolnické centrum (DC), jež může fungovat (mimo jiné) jako jakási 
zprostředkovatelská agentura.137 Víme, že z dobrovolníků, kteří se rekrutovali čistě na základě 
neosobních zdrojů, jich 10 bylo vysláno dobrovolnickým centrem, tj. asi jedna čtvrtina.138 
Nezdá se to mnoho, ale z celku dobrovolníků (N = 1132) jich bylo DC vysláno jen 5%, což je 
podstatně méně než čtvrtina. Můžeme tedy říci, že dobrovolníci, již se ke své současné 
činnosti dostali neosobní, individualizovanou cestou, mají větší tendenci zapadat do 
dobrovolnictví, které se pojí s dobrovolnickými centry (která se sama hlásí k „manažerskému“ 
typu dobrovolnictví), než dobrovolníci obecně. Přesto tři čtvrtiny individuálně rekrutovaných 
dobrovolníků nachází informace sami a na jejich základě se dostávají nikoli 
k dobrovolnickému centru, ale přímo k organizaci, která dobrovolníky hledá a zapojuje.  

Když se na stejnou situaci podíváme z hlediska dobrovolnických center, pak z vyslaných 
dobrovolníků (ve vzorku N = 61) použila neosobní informační zdroj jen menší část (N = 10). 
Je evidentní, že i dobrovolnická centra těží hlavně z existujících vazeb zakotvených 
dobrovolníků. Skupina dobrovolníků zachycených neosobně bez předem existujících vazeb, 
prostřednictvím sdělovacích prostředků, internetu nebo propagačních materiálů, je zatím 
velmi malá (pouze 4% dobrovolníků). Přesto k ní mají dobrovolnická centra nadměrný 
přístup, protože právě jimi byla vyslána čtvrtina těchto individualizovaných dobrovolníků. 

Způsob rekrutování souvisí s profesionalizací práce s dobrovolníky. Mezi lidmi, kteří se 
k dobrovolnictví dostali čistě neosobní cestou, převládají dobrovolníci s vysokým (45%) a 
středním indexem profesionalizace (36%), naopak nejméně je mezi nimi dobrovolníků 
s nízkým indexem profesionalizace (19%). Mezi dobrovolníky, kteří přišli osobní, zakotvenou 
cestou, převládají dobrovolníci s nízkým indexem (51%) nad těmi se středním (28%) a 
vysokým indexem profesionalizace (21%). Stejný trend se týká profesionalizace OOS, 
protože ve skupině dobrovolníků získaných neosobní cestou dramaticky převažují 
dobrovolníci z OOS se zaměstnanci (68%). 

 

 

7.2 Profesionalizace a členství v OOS 
 

Členství v organizacích občanské společnosti je v české společnosti obecně poměrně 
rozšířené; členem nějaké OOS je 39% občanů od 15 let. Víme také, že dobrovolnictví a 
členství spolu úzce souvisí, protože 91% dobrovolníků je zároveň členem OOS. 
Dobrovolnictví bez členství se tedy týká pouze 9% dobrovolníků (naopak členství bez 
dobrovolnictví, tzv. pasivní členství, se týká 30% členů OOS). Dobrovolníci „vlastníci“ 
v českém dobrovolnictví obecně naprosto dominují, jsou téměř pravidlem, zatímco 
dobrovolníci „pracovníci“ představují spíše marginální jev. Zůstává sporné, nakolik výsledku 
přispěla nejistota respondentů při rozhodování, kdo je a kdo není členem; členství tak mohlo 

                                                           
137  Jak poznamenává ředitel Národního dobrovolnického centra, tato role by do budoucna neměla být pro 
DC dominantní a není pro ně typická ani v zahraničí. 
138  Dobrovolníků, kteří se k dobrovolnictví dostali jen na základě „odtažitých“ zdrojů, bylo ve vzorku 44. 
Pohybujeme se zde již ve velmi malých počtech respondentů, proto je třeba chápat tuto část jen orientačně a také 
proto prezentujeme pouze frekvence nikoli procenta. 
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být mírně nadsazené (členy se cítili být i ti, kteří nemají členskou průkazku).139 Na fenomén 
nejistého členství upozorňuje Pearce (1993).   

 

Tabulka 7.4 Profesionalizace stylu řízení dobrovolníků a členství v OOS (%) 

Index profesionalizace Není členem OOS Je členem OOS 

Nízký 56 48 

Střední 17 (--) 31 (++) 

Vysoký 27 22 

Celkem 100 100 

N = 1009 

Souvislost členství a profesionalizace dobrovolnické činnosti není úplně přímočará a 
uplatňuje se především na poli středního indexu profesionalizace. Podíl dobrovolníků se 
středním indexem profesionalizace je téměř dvojnásobný mezi dobrovolníky-členy než mezi 
dobrovolníky ne-členy. To nepotvrzuje naši hypotézu, že dobrovolníků-členů se ve zvýšené 
míře týká členský (nízko profesionalizovaný) styl řízení.  

 

Tabulka 7.5 Profesionalizace OOS a členství v OOS (%)  

 Není členem OOS Je členem OOS 

OOS bez zaměstnanců 50 (-) 63 (+) 

OOS se zaměstnanci 50 (+) 37 (-) 

Celkem 100 100 

N = 892140 

Členství v OOS podle očekávání negativně souvisí s profesionalizací organizace. Ve 
výzkumu jsme se však museli vypořádat s poněkud paradoxním zjištěním, že i většina 
dobrovolníků, kteří členy žádné OOS nejsou, pokládá členství v organizaci, kde pracují, za 
důležité. Členství označili za velmi nebo dost důležité téměř všichni dobrovolníci-členové 
(91%), ale také většina individualizovaných dobrovolníků (67%). Definitivní odpověď, proč 
tomu tak je, nemáme.141 Nezbývá, než data opatrně interpretovat tak, že členství jako 
pociťovaná vazba na organizaci je globálně důležité pro většinu dobrovolníků nehledě na to, 
zda mohou formálně deklarovat členství, či ne. Naše předpoklady alespoň částečně podporuje 
fakt, že zatímco v průměru je členství nedůležité (málo důležité nebo vůbec nedůležité) pro 

                                                           
139  Jedna z expertek Národního dobrovolnického centra v interview poukazovala na tuto možnost, kdy se 
dobrovolníci pro servisní organizace považují za „členy“ organizace (mají pocit těsné sounáležitosti), přestože 
nejsou jako členové evidováni. 
140  Jedná se o členy/nečleny OOS v pod-souboru dobrovolníků. 
141 Členství jsme zjišťovali otázkou q1a na samém začátku dotazníku (před otázkou na dobrovolnou 
činnost pro organizaci) a respondentům byl přitom předložen seznam typů OOS. V otázce q17, která byla již 
položena pouze dobrovolníkům, jsme se ptali „ Jak důležité je pro vás být členem této organizace?“. Jedna 
z variant odpovědi zněla „Nejsem jejím členem“. Přitom část dobrovolníků, kteří se v začátku dotazníku ke 
členství nepřihlásili, se zde vyjadřovali pozitivně k jeho důležitosti. Analýza skupiny těchto respondentů 
například ukázala, že se nejedná ani v jednom případě o členy sportovních organizací, ti byli zcela konzistentní. 
Je možné, že v některých typech organizací je členství nejistým fenoménem (Pearce, 1993); stejně tak je možné, 
že respondenti vyjadřovali význam členství, které z nějakých důvodů nemohou mít nebo na ně teprve čekají a 
pod). 
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10% dobrovolníků, mezi individualizovanými dobrovolníky (ne-členy) je tento podíl třikrát 
vyšší (33%). 

Důležitost členství nemá souvislost s profesionalizací organizace. Jde o další z nečekaných 
zjištění, protože bychom spíše očekávali, že dobrovolníci z profesionalizovaných organizací 
nebudou na členství tolik lpět jako dobrovolníci z organizací na čistě dobrovolné bázi. 
Důležitost členství však souvisí s profesionalizací stylu řízení dobrovolníků. Proti očekávání 
se dovídáme, že málo profesionalizovaný styl řízení je typický spíše pro dobrovolníky, 
kterým na členství nezáleží.  Naopak programový styl řízení se ve zvýšené míře pojí 
s dobrovolníky, kteří považují členství v organizaci za důležité. Členství (fakt členství i jeho 
význam pro dobrovolníky) zde evidentně funguje jiným způsobem, než očekává teoretická 
literatura.142  

Tabulka 7.6 Profesionalizace stylu řízení dobrovolníků a důležitost členství v OOS (%)  

Index profesionalizace Členství není důležité Členství je důležité 

Nízký 60 (+) 47 (-) 

Střední 17 (--) 31 (++) 

Vysoký 24 23 

Celkem 100 100 

N = 942 

 

7.3 Profesionalizace a typologie OOS 
 

V oblasti poskytování služeb pracují téměř tři čtvrtiny dobrovolníků pro organizaci, která má 
zaměstnance, a v oblasti nové advokační činnosti pak polovina dobrovolníků. Náš výzkum 
tedy potvrzuje předpoklad o profesionalizovaných nových advokačních organizacích a 
profesionalizovaných servisních neziskových organizacích. Polovina dobrovolníků v oblasti 
starých advokačních aktivit však také pracuje v organizaci se zaměstnanci a ještě více to platí 
pro církve. Profesionalizace organizace tedy není rys charakteristický pouze pro „nové“ typy 
organizací či témat. Naproti tomu stojí oblast starých zájmových OOS, v níž tři čtvrtiny 
dobrovolníků pracují v čistě členských organizacích bez zaměstnanců. Pokud bychom tedy 
hledali výraz kolektivního ideálního vzorce, pak ve starých zájmových OOS. Tomu odpovídá 
i fakt, že právě ve starých zájmových OOS většina dobrovolníků funguje v málo 
profesionalizovaném, členském stylu řízení dobrovolníků (tj. nízký index profesionalizace). 
Naopak vysoce profesionalizované dobrovolnictví najdeme v nových advokačních a nových 
servisních organizacích (viz tabulka 7.7) 

 

 

Tabulka 7.7 Profesionalizace dobrovolnictví podle typologie OOS (%) 

Typologie OOS podle typu činnosti 
  

Staré Nové Advokační Advokační Církevní 

                                                           
142  Souvislost zůstává i po vyloučení nečlenů z analýzy a zachovány zůstávají také směry vztahů; 
statistická významnost souvislosti se však zhorší (signifikance 0,051). 
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zájmové servisní nové staré 

Amatérské 74 (+++) 29 (---) 49 (-) 49 33 (---) 

Profesionalizované 26 (---) 71 (+++) 51 (+) 51 67 (+++) 
Organizace  

(N = 830) 
Celkem 100 100 100 100 100 

Nízký 54 (+++) 29 (---) 34 (--) 49 64 (++) 

Střední 28 36 (+) 26 32 25 

Vysoký 19 (---) 36 (+++) 40 (+++) 20 12 (-) 

Index 
profesionalizace 

(N = 931) 

Celkem 100 100 100 100 100 

 

Teoretické předpoklady opět potvrzuje skutečnost, že se málo profesionalizovaný, členský 
styl řízení ve zvýšené míře týká dobrovolníků v zájmových organizacích a 
profesionalizovaný, programový styl řízení je záležitostí nových advokačních a servisních 
organizací. Také ve fokusních skupinách se profesionalizace dobrovolnictví objevila jako 
téma právě ve skupinách představitelů nových advokačních organizací a představitelů 
servisních organizací. Především lidé ze servisních organizací měli dokonale zvládnutý 
„diskurz profesionalizace“: opakovaně zmiňovali smlouvy s dobrovolníky, supervizi a 
„administrativu s dobrovolníky“. Zcela jinak tomu bylo ve skupině představitelů tradičních 
zájmových organizací. Profesionalizace nebyla tématem a v odpovědích na explicitní 
otázku143 byla jako trend odmítnuta (jinak by tomu asi bylo v diskusi s představiteli 
celonárodních vedení zájmových svazů). Důležitější než profesionalizace je zde kamarádství: 
„Nemyslím, já myslím, že všichni touží po těhle věcech, otevřené komunikaci, kamarádství a 
tak dál. (…) Kdyby docházelo ke změnám, tak v tomhlentom určitě ne.“ Vývoj viděla skupina 
představitelů zájmových organizací spíše ve vlastnostech mládeže, v poklesu společenského 
ocenění dobrovolnictví či v úbytku mladých dobrovolníků než v rostoucí profesionalizaci 
řízení dobrovolníků. 

Mezi novými advokačními a servisními organizacemi přitom existuje podstatný rozdíl. 
Servisní činnost je jedinou oblastí, kde se ve zvýšené míře vyskytuje střední úroveň 
profesionalizace řízení dobrovolníků. Může jít o typy služeb, které vyšší formalizaci řízení 
dobrovolníků nevyžadují, nebo je považována za kontraproduktivní. V kontrastu k tomu se 
nové advokační dobrovolnictví ve zvýšené míře pojí právě s nejvyšší mírou profesionalizace, 
nikoli se střední. Z jakého důvodu se právě nové advokační organizace více než servisní 
přimykají k vysoce profesionalizovanému stylu řízení dobrovolníků? Může jít o empirické 
potvrzení teoretické literatury, jež v zahraniční i ve zdejší občanské společnosti popisuje 
vzestup profesionalizovaných advokačních organizací, které mají nejen zaměstnance a 
minimum členů, ale jsou především zvyklé pracovat programovým stylem řízení, čemuž 
odpovídá také programový styl vedení dobrovolníků. Hovoří o tom zcela jasně fakt, že 40% 
dobrovolníků v nových advokačních organizacích je vedeno vysoce profesionalizovaným 
stylem. Takový podíl vysoce profesionálně řízených dobrovolníků nenajdeme v žádné jiné 
oblasti. A přestože třetina nových advokačních dobrovolníků zůstává v kontextu členského 
stylu řízení, kde bychom mohli hledat amatérský, méně formalizovaný aktivismus, jde o 
menšinu. 
                                                           
143  V otázce nebyl použit pojem „profesionalizace“, ale požadavky dobrovolníků na organizaci, způsob, 
jakým se organizace přizpůsobuje dobrovolníkům a jak oni jí.  
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7.4 Profesionalizace a demokracie OOS 

Působnost organizace na lokální (grass-roots) nebo vyšší rovině 

Většina dobrovolníků pracuje v organizacích občanské společnosti s lokální působností 
(63%), pouze menší část z nich v organizacích s vlivem regionálním (18%), celostátním 
(15%) či mezinárodním (4%). Tendence pracovat v organizaci s lokální působností je zvýšená 
u dobrovolníků, kteří se pohybují v prostředí se členským stylem řízení (68% pracuje 
v organizaci na lokální úrovni).  Se zvyšující se profesionalizací stylu řízení se zmenšuje podíl 
dobrovolníků, kteří působí na lokální úrovni, jak ukazují tabulky 3 a 4 v Příloze 3. To 
potvrzuje předpoklad o pozitivní souvislosti klasického, členského stylu řízení dobrovolníků a 
lokálnosti organizace. Naopak programový styl řízení dobrovolníků se s lokálností pojí 
negativně. To samé platí i z hlediska profesionalizace organizace. Tři čtvrtiny členských 
organizací bez zaměstnanců (78%) najdeme na lokální úrovni. Naproti tomu většina 
profesionalizovaných organizací (53%) působí na regionální, národní či mezinárodní rovině.  

  

Význam demokracie uvnitř organizace 

Význam demokracie pro dobrovolníky jsme měřili souhlasem se dvěma výroky: (a) „Je pro 
mne důležité, že tato organizace je organizována demokraticky“, (b) „Účast na aktivitách této 
organizace pro mne byla školou demokracie“. První i druhý výrok můžeme s trochou 
opatrnosti chápat jako indikátor demokratického uspořádání uvnitř organizace.144 Druhý 
výrok navíc v poněkud vyhraněné a normativní terminologii „školy demokracie“ klade 
zvýšený důraz na hodnotu demokracie jako takovou. Podstatným zjištěním je, že 
demokratičnost organizace nemá souvislost s její profesionalizací. Dobrovolníci 
z profesionalizovaných organizací (se zaměstnanci) vyjadřují stejné názory na demokratické 
uspořádání organizace jako dobrovolníci z amatérských organizací (bez zaměstnanců). 

Tabulka 7.8 Demokratičnost organizace a styl řízení dobrovolnictví (%) 

Je pro mne důležité, že tato organizace je organizována demokraticky Index profesionalizace 
(N = 967) Souhlasí Souhlasí/nesouhlasí Nesouhlasí Celkem 

Nízký 76 16 (+) 8 (+) 100 
Střední 81 15 5 100 
Vysoký 85 (+) 11 4 100 

Účast na aktivitách této organizace pro mne byla školou demokracie Index profesionalizace 
(N = 926) Souhlasí Souhlasí/nesouhlasí Nesouhlasí Celkem 

Nízký 39 (---) 34 (+) 27 (+++) 100 
Střední 52 30 18 100 
Vysoký 64 (+++) 21 (---) 15 (-) 100 

 

Předpokládali jsme, že málo profesionalizovaný, členský styl řízení se bude pojit 
s demokratickou organizací. Tento předpoklad naše zjištění vyvrací pro oba výroky. 
Dobrovolníci z prostředí s členským stylem řízení ve zvýšené míře s demokratičností 
nesouhlasí anebo si s ní příliš neví rady a odpovídají spíše „souhlasím i nesouhlasím“. Jejich 
opakem jsou dobrovolníci s vysoce profesionalizovanou činností. Nejen že ve zvýšené míře 

                                                           
144  Výroky vyjadřují subjektivní vnímání respondentů, objektivní měřítko demokratičnosti organizace 
jsme nezařadili. Malá část respondentů by teoreticky mohla s výroky souhlasit na normativní rovině, aniž by tím 
zároveň popisovali praxi uvnitř organizace (tzn. je to pro ně důležité, avšak organizace demokratická není).  
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s oběma výroky souhlasí, ale na rozdíl od ostatních je pro ně méně typické odpovídat 
nerozhodně. Svým rozhodnějším příklonem k demokracii (i jako hodnotě, což je markantněji 
patrné v idealističtějším výroku o „škole demokracie“) se vysoce profesionalizovaně vedení 
dobrovolníci odlišují i od dobrovolníků se středním indexem profesionalizace. 

Jak si vysvětlit fakt, který odporuje zahraniční literatuře, totiž že nový vzorec dobrovolnictví, 
jenž by se měl pojit s centralizací a opomíjením demokratických hodnot, se místo toho pojí 
spíše s vnitřní demokracií? Jedním z možných vysvětlení je, že vysoká profesionalizace 
dobrovolnictví se týká OOS, které vznikly po roce 1989 v procesu transformace a přechodu 
k demokracii, kdy bylo téma občanské společnosti explicitně spojováno s demokracií, proto 
pro ně hodnota demokracie může být důležitější. Výsledky by pak nevypovídaly ani tak o 
vnitřní demokracii organizací, ale spíše o hodnotové orientaci určitého typu dobrovolníků. Při 
ověřování této teze jsme však zjistili, že s „generací“ OOS před a po roce 1989 nemají výroky 
o demokracii souvislost. S typologií OOS podle oblasti činnosti souvisí druhý, ideologičtěji 
položený výrok o „škole demokracie“. Zvýšenou tendenci souhlasit mají však pouze 
dobrovolníci ve starých advokačních organizacích (souhlasí 74% z nich), naopak ze 
zájmových OOS souhlasí jen snížený podíl dobrovolníků (42%). Rozdíly pro servisní i nové 
advokační OOS jsou příliš malé (byť v očekávaném posunu směrem ke „škole demokracie“), 
aby byly statisticky významné.  

Tento malý exkurz nepotvrdil tezi o demokracii jako součásti étosu OOS založených po roce 
1989 a nepotvrdil ani výraznější souvislost s oblastí činnosti (např. nové advokační). Pokud 
tedy profesionalizace dobrovolnictví neočekávaně pozitivně souvisí s demokracií organizací, 
je mechanismus této souvislosti podstatně složitější.   

 

7.5 Profesionalizace a „generace“ OOS 

Styl řízení dobrovolníků nemá s generacemi OOS souvislost. Souvisí s nimi pouze to, zda je 
organizace zaměstnanecká nebo členská. Jak ukazuje tabulka 7.9, převažují mezi členskými 
(amatérskými) organizacemi ty založené před rokem 1989, zatímco většina organizací se 
zaměstnanci (tj. profesionalizovaných) vznikla až po roce 1989.145 Lze tedy konstatovat, že 
profesionalizaci jako modus činnosti, který přinesl rozvoj občanské společnosti po roce 1989, 
použily ve zvýšené míře právě nové organizace. Rozdíly přesto nejsou nijak dramatické. 
Nemůžeme říci, že by ve světě profesionalizovaných organizací chyběla „stará generace“ 
OOS založených před rokem 1989, protože z něj obsadila 44 procentní podíl. 

Tabulka 7.9 Profesionalizace dobrovolnictví podle stáří organizace (%) 

 
Staré  

(před rokem 1989) 
Nové  

(po roce 1989) 
Celkem 

Amatérské  
(členské) 

57 (+++) 43 (---) 100 

Profesionalizované 
(se zaměstnanci) 

44 (---) 56 (+++) 100 

N = 753 

                                                           
145  Zdrojem našich údajů nejsou organizace ale dobrovolníci, nicméně v celé kapitole předpokládáme 
korespondenci mezi dobrovolníky a organizačním rámcem, v němž pracují. Z důvodu čitelnosti výkladu zde 
proto zjednodušeně píšeme o organizacích, ne o dobrovolnících. 
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Staré i nové organizace občanské společnosti působí na lokální rovině bez statisticky 
signifikantních rozdílů.146 Odlišuje je oproti očekávání až regionální a národní/mezinárodní 
rovina působnosti (tabulka 7.10). Ukázalo se, že dobrovolníci z nových OOS více působí na 
regionální rovině (představují 60% z „regionálních“ dobrovolníků). Naopak dobrovolníci ze 
starých OOS působí ve zvýšené míře na národní či vyšší rovině (kde představují 61% 
dobrovolníků).147 Tato zjištění jdou proti očekávání, že by na lokální rovině měly působit 
především staré organizace občanské společnosti, reprezentující kolektivní vzorec 
dobrovolnictví. Ukazují však staré organizace jako usazené jednou nohou na národní (či 
vyšší) úrovni. To by mohlo odpovídat představě o hierarchickém uspořádání starých 
organizací, které tradičně obsazují jak lokální, tak celonárodní rovinu. Naproti tomu nové 
organizace spíše využívají relativně novou úroveň územní správy, tedy regiony.  

Tabulka 7.10 Lokálnost dobrovolnictví podle stáří organizace (%) 

 Staré  
(před rokem 1989) 

Nové  
(po roce 1989) 

Celkem 

Lokální  53 47 100 

Regionální  40 (---) 60 (+++) 100 

Národní a vyšší 61 (++) 39 (--) 100 

N = 931 

Pokud bychom rysy „generací“ OOS chápali jako charakteristiky, které budou přetrvávat do 
budoucna, pak by výrazem potenciální „generační změny“ nebyl ani nárůst lokálního 
dobrovolnictví, ani nárůst dobrovolnictví v národních či mezinárodních organizacích.  
Specifickým trendem nové generace OOS je regionální rovina působnosti, právě v prostoru 
mezi lokálním a národním.  

Členství v organizaci je typické spíše pro dobrovolníky ve starých organizacích (viz tabulka 5 
v Příloze 3). Většina dobrovolníků-členů působí ve starých organizacích (53%) a většina 
dobrovolníků-nečlenů naopak v nových organizacích (58%); rozdíly jsou však spíše 
marginální.148 Na význam členství pro dobrovolníky nemá rozdělení na staré a nové OOS 
vliv.149 Spojení dobrovolnictví a členství tedy příliš nezávisí na tom, ve které době organizace 
vznikla, zda před nebo po roce 1989. Je to kontinuální rys českého dobrovolnictví nehledě na 
„generaci“ organizací. Přitom jde o rys, který se pojí mnohem spíše s oblastí činnosti 
organizací (typologie v Příloze 1), což by v tomto bodě odporovalo představě zlomu a 
podporovalo příběh kontinuity (viz kapitola 2). 

 

Tabulka 7.11 Typologie OOS podle stáří organizace (%) 

 
Staré 

(před rokem 1989) 
Nové 

(po roce 1989) 
Celkem150 

                                                           
146  Při rekódování proměnné na lokální vs. jiné se ztratí statisticky signifikantní korelace. 
147  To platí i při vydělení mezinárodní roviny zvlášť: dobrovolníci ze starých OOS potom představují 58% 
z dobrovolníků na národní a dokonce 69% na mezinárodní rovině. Otázka zněla: Jaký je rozsah její působnosti? 
(tj. organizace, pro kterou v současnosti dobrovolně pracujete). 
148  Signifikance 0,051. 
149  Signifikance 0,237; po vyloučení nečlenů klesne na 0,495. 
150 Přesný součet 101 procent několikrát vznikl tím, že jsme údaje, které končily 0,5 procenta, zaokrouhlovali 
nahoru. 
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Zájmové  61 (+++) 39 (---) 100 

Servisní  39 (---) 62 (+++) 100 

Advokační nové 23 (---) 76 (+++) 100 

Advokační staré  45 55 100 

Církve  70 (++) 30 (--) 100 

N = 864 

Mnohem silnější argument pro spojení nového vzorce dobrovolnictví s novou generací OOS 
nám poskytuje Tabulka 7.11 (byť bychom snad mohli namítnout, že její výsledky se dají 
předpokládat se znalostí historických faktů). Tři čtvrtiny dobrovolníků z oblasti nové 
advokační činnosti působí v nových organizacích a působí v nich i většina servisních 
dobrovolníků. Podle očekávání je zájmová činnost spíše doménou dobrovolníků ze starých 
OOS (62%), ale po roce 1989 i zde evidentně vznikly mnohé nové zájmové OOS. Za 
zajímavé zjištění považujeme fakt, že se dobrovolníci ze starých advokačních organizací 
nepojí se starými OOS (ani s novými); stáří organizací nehraje roli. Témata typická pro stará 
sociální hnutí (ochrana zaměstnanců a profesní sdružování) a pro první modernu se tak 
z hlediska organizační kontinuity zatím jeví jako „nadčasová“ záležitost.    

 

7.6 Profesionalizace a individuální styly dobrovolnictví 
 

Podíl krátkodobých dobrovolníků v organizacích roste s vyšším indexem profesionalizace, 
zatímco podíl příležitostných dobrovolníků s rostoucí profesionalizací dobrovolnické činnosti 
klesá (viz graf 7.1). Stejně tak s rostoucí profesionalizací roste i podíl „tahounů“, tj. 
nadprůměrně intenzivních dobrovolníků, zatímco podíl periferních dobrovolníků naopak 
s profesionalizací klesá. Jinými slovy řečeno, profesionalizace se skutečně pojí se specifickým 
stylem dobrovolnictví. Nejde však o nový, reflexivní vzorec, jak jsme jej konstruovali 
z literatury v kapitole 1. Profesionalizovaný dobrovolnický styl na individuální rovině je 
krátkodobý, ale zároveň pravidelný a nadprůměrně intenzivní.  
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Graf 7.1 Podíly dobrovolnických styl ů uvnit ř kategorií 
profesionalizace
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Zcela zásadní je také zjištění, že profesionalizace dobrovolnictví nijak nesouvisí s indikátory 
modernizace na individuální rovině (jako je věk nebo vzdělání dobrovolníků).151 
Profesionalizace dobrovolnictví je tedy proces, který přímo nezávisí na generačních rozdílech 
mezi dobrovolníky; v tomto smyslu nejde o projev modernizace (ve smyslu spojení 
s individualizací a rostoucím vzděláním). Jde spíše o jev spojený s určitými typy činnosti 
v občanské společnosti – s poskytováním služeb a profesionální advokační činností. Jejich 
nástup však nemusí být nutně projevem další vlny modernizace (jak to koncipují Hustinx a 
Lammertyn nebo jak jsme to vesměs v této publikaci činili my), ale zkrátka zásadní proměnou 
občanské společnosti. 

Z výzkumu, který proběhl v letech 2006—2007 ve Velké Británii, vyplývá, že 78% 
formálních dobrovolníků neabsolvovalo vstupní pohovor a 79% neprošlo žádným školením, 
popis práce nedostalo 81% dobrovolníků a reference se nevyžadovaly od 89%. Přitom 
pravděpodobnost, že se jich tyto prvky týkaly, se zvyšovala v případě pravidelných 
dobrovolníků (oproti příležitostným).152 Při srovnání se situací v České republice musíme 
konstatovat, že české dobrovolnictví je více profesionalizované než dobrovolnictví ve Velké 
Británii (vstupní pohovor neabsolvovalo 66% formálních dobrovolníků a školením neprošlo 
55%, což je o více než pětinu méně než ve Velké Británii; popis práce neobdrželo 76% a 
reference nebyly vyžadovány od 84% dobrovolníků).153 Jak si vysvětlit, že české formální 
dobrovolnictví je natolik formalizované (profesionalizované)? Profesionalizace se evidentně 
stala jedním z důležitých rysů části české občanské společnosti, nehledě na „generaci“ 
organizací (před/po roce 1989). Pojí se s oblastí činnosti, kde následně pravděpodobně působí 
jako silná norma, na kterou se musely adaptovat i „staré“ organizace.  

 

                                                           
151  Sig. 0,862 a 0,693. 
152  Definováno stejně jako v našem výzkumu, tj. pravidelný dobrovolník se věnuje činnosti alespoň jednou 
do měsíce. 
153  Srovnatelnost dat je vždy problém, ale otázky v dotazníku Vzorce a hodnoty dobrovolnictví (ČR 2009) 
byly formulovány podobně; Britové definovali sledované procedury poměrně široce a do vstupních pohovorů 
počítají i neformální pohovor (nebo „popovídání“, chat), do školení počítají „jakékoli“ školení atd. (47—50). 
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8. Kulturní rámec dobrovolnictví 
 

V knize chápeme dobrovolnictví jako komplexní společenský fenomén – na jedné straně si 
všímáme individuální činnosti dobrovolníků a na straně druhé charakteristického způsobu, 
jakým je jejich činnost sociálně regulována, stimulována a reflektována. Dobrovolnictví jako 
společenský fenomén tedy zahrnuje nejen dobrovolnické aktivity, ale i jejich organizační, 
institucionální a kulturní rámec (tj. dimenze, které detailněji popisujeme v kapitole 1). Jak píší 
Dekker a Halman, „na kultuře záleží“. Role dobrovolnictví ve spíše „kolektivních 
společnostech“ je odlišná od role dobrovolnictví ve více „individualizovaných 
společnostech“. Kulturní změnu s největším dopadem na současné dobrovolnictví podle nich 
představuje individualizace (2003, s. 7—8). Na význam kolektivně sdílených hodnot 
poukazují i další autoři. Bellah (Bellah et al., 1985, cit. in Reed, Selbee, 2003, s. 92—93) 
například rozlišuje dvě kultury či dva světonázory – „kulturu koherence“ (hodnota komunity, 
široká koncepce vlastní komunity, oddanost veřejnému zájmu) a „kulturu separace“ (hodnota 
individualismu, vlastní zájem jako hnací motor činnosti, vnímání jednotlivce mimo vazby 
komunity, institucí apod.).  

V této kapitole se zaměříme na kulturní rámec, který pojímáme podobně jako Dekker a 
Halman či Hustinx s Lammertynem (2003, 2004), když dobrovolnictví interpretují v rámci 
procesu modernizace, individualizace a sekularizace. Na jedné straně rozlišují tradiční 
kulturní rámec, spojený s kolektivně utvářenou identitou, životní dráhou zakotvenou 
v komunitě a určovanou sdílenými normami (tedy zdůrazňující hodnotu kolektivismu), a na 
straně druhé moderní kulturní rámec, který vyzdvihuje hodnotu individualismu, je spojený 
s reflexivitou a pluralitou individualizovaných biografií typu „udělej si sám“ (Gross, 1985, 
cit. in Beck, 2004, s. 217). Když Ulrich Beck popisuje dramatické proměny pozdně moderní 
společnosti (proces institucionalizované individualizace), pracuje často s kategorií placeného 
zaměstnání (a nezaměstnanosti), hovoří o rodinném životě, o systému vzdělávání, ale 
dobrovolnictví se soustavně jako tématu nevěnuje.  

Naše úvahy o vzorcích dobrovolnictví v kontextu proměn kulturního rámce je třeba ukotvit 
v datech způsobem, který odpovídá teorii individualizace. Vycházíme přitom primárně 
z Beckovy klíčové studie (2004). Beck proces individualizace spojuje s několika jevy a 
okolnostmi, které můžeme v datech sledovat. Součástí tohoto procesu je oddělení systému 
plného zaměstnání od „flexibilního, plurálního a individualizovaného neúplného zaměstnání“ 
(151). Výši úvazku jsme nesledovali, ale jedním z indikátorů individualizace by mohl být 
zaměstnanecký stav, způsob, jakým si člověk vydělává na obživu. Potřebujeme především 
vědět, zda se dobrovolnictví pojí s „nestandardními“ situacemi mimo klasický zaměstnanecký 
poměr, tzn. se studiem, důchodem, nezaměstnaností a prací v domácnosti. V literatuře totiž 
bývá dobrovolnictví často prezentováno jako prostředek, jejímž prostřednictvím může společnost 
pozitivně působit na specifické skupiny lidí z hlediska pracovního procesu – především na 
mládež (studující), seniory (lidi v důchodovém věku) a nezaměstnané. 

Beck spojuje společenské změny a změny kulturního rámce také s formami rodinného života. 
Konstatuje příkré zvyšování počtu rozvodů, ale především „manželství bez oddacího listu“. A 
zatímco podle něj byla tato forma soužití dříve sporná a diskutovaná, dnes je poměrně běžně 
přijímaná. „Tato kvazi-institucionalizace mimoprávních a mimorodinných forem soužití 
signalizuje možná ještě výrazněji ne daný jev sám, ale tempo změny, k níž došlo“ (163). 
Kromě toho přibývá lidí, kteří žijí sami (164). Ačkoli Beck píše o situaci v Německu v 80. 
letech 20. století, stejný trend nesezdaných partnerství a tzv. singles byl vícekrát popsán i 
v České republice a stal se součástí obecného povědomí. Individualizovaný kulturní rámec 
tedy můžeme spojovat se specifickými formami rodinného stavu, a to s rozvedeným a 
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nesezdaným (svobodným) stavem v kontrastu k manželství jako tradiční formě rodinného 
soužití. 

Dále je podle Becka kromě flexibility znakem individualizované společnosti „fenomén 
překrývání“ (212), tj. překrývání pluralit pracovních úvazků, povinností ze sféry rodinného 
života a světa povolání nebo sféry vzdělání. Takové překrývání je typické pro ženy, které 
„žonglují“ s úvazky v povolání a v rodině.  Překlopíme-li jeho úvahy do oblasti 
dobrovolnictví, můžeme překrývající se, vícenásobná dobrovolnická angažmá považovat za 
znak individualizovaného kulturního rámce. Pro jistotu vezmeme v úvahu i rozlišení mezi 
muži a ženami, které jinak např. u Hustinx s Lammertynem nehraje v rozdělení vzorců 
dobrovolnictví žádnou roli. Ženy bojují s fenoménem překrývání světa rodiny a povolání/ 
vzdělávání v podstatně více než muži, což vede „k vyhroceným konfliktním situacím a 
k trvale neslučitelným požadavkům“ (Ibid.) Z toho hlediska bychom u žen měli očekávat 
snížený podíl vícenásobných dobrovolnických angažmá. 

Beck spojuje individualizaci s diskurzem „seberealizace“, „hledání vlastní identity“ a 
„rozvíjení vlastních schopností“ (155). Nejde přitom o egoismus nebo sobectví. 
Individualizovaný člověk je společností nucen položit do středu svého zájmu a aktivního 
jednání své vlastní já – jde o akt nutný pro vlastní přežití. Individualizovaný dobrovolník, 
který je zvyklý „pojímat sám sebe jako střed jednání, jako plánovací kancelář ve vztahu 
k vlastní biografii“ (217), je nutně někým, kdo na organizaci klade zvýšené požadavky. Musí 
skloubit dobrovolnickou činnost s řadou dalších překrývajících se aktivit, ale především 
očekává, že mu dobrovolnické angažmá umožní realizovat a rozvíjet se. 
S individualizovaným dobrovolnictvím tedy pojíme individualistické důvody pro zapojení se 
do dobrovolnické činnosti (oproti důvodům, které zdůrazňují kolektivní aspekt 
dobrovolnictví; více viz v kapitole 5). Dále předpokládáme, že individualizovaný dobrovolník 
se projeví i v přístupu k činnosti v organizaci. Je vybíravý a necítípovinnost účastnit se 
všech setkání a aktivit, ale na druhou stranu netoleruje pasivitu (chce být aktivní a uznává 
aktivitu jako klíčovou hodnotu). 

Nakonec můžeme individualizovaného dobrovolníka spojit i s některými sociálními a 
demografickými rysy. Beck například píše o „útěku z venkova“ do města jako o procesu, 
který je s individualizací klasicky spojován. Jeho význam v naší studii však může být malý, 
protože jde o proces, který ustavoval již ranou modernitu a pro specifika pozdní modernity 
nemusí být vůbec určující. Venkovské komunity také prošly individualizací a příliš se 
nepodobají tradičním formám venkovského soužití, o útěku z nichž psali sociologové v 19. 
století. Přesto se zaměříme i na rozdíly mezi dobrovolníky podle typu lokality, kde žijí 
(venkov nebo město). Dále Beck upozorňuje, že kulturní změny se netýkají stejnou měrou 
všech skupin obyvatelstva. Zatímco starší, chudší a málo vzdělaní zůstávají svázáni se starým 
hodnotovým systémem, změny jsou „v podstatě produktem mladší generace, lepšího 
vzdělání a vyšších příjmů“ (155). Theda Skocpol ve studii proměn občanské společnosti a 
dobrovolnictví v USA na konci 20. století spojuje změny se vzdělanými a bohatými 
„vybíravými individualisty“ (2003, s. 219). 

V tomto kontextu je podstatné povšimnout si, že individualizovaná společnost má zvýšenou 
tendenci specificky zvýhodňovat nebo znevýhodňovat celé generace a věkové třídy; Beck 
hovoří o specifické „situaci stejnověkých skupin“ (214). Takovou skupinou by mohla být 
mládež (15—24 let), která teprve vstupuje na trh práce, a stejně tak senioři (od 65 let), kteří 
trh práce opustili a nastupují do důchodu. Obě mohou být specifické i z hlediska 
dobrovolnické činnosti, v knize jsme však kladli zvýšený důraz právě na mládež (především v 
kapitole 4), a tento důraz chceme podržet nadále. 
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Mládež je specifickou skupinou, které se z hlediska dobrovolnictví věnuje mnoho pozornosti 
nejen ze strany výzkumníků, ale především od institucí veřejné správy na všech úrovních 
(ministerstva, Evropská komise). Dobrovolnictví je nahlíženo jako prostředek integrace 
mládeže, prevence kriminality apod. V kapitole 4 jsme se již mladému dobrovolníkovi 
věnovali a víme, že v některých ohledech je specifický. Dobrovolník ve věku 15—24 let 
pracuje nejméně intenzivně ze všech věkových kategorií (v průměru 9 hodin za měsíc) a 
oproti ostatním se zvýšenou pravděpodobností pouze pro jednu organizaci. To odlišuje mladé 
dobrovolníky od seniorů (jsou málo angažovaní, ale pokud se již dobrovolnictví věnují, pak 
poměrně intenzivně; v průměru odpracují 12 hodin za měsíc). 

Specifický, málo angažovaný charakter dobrovolnické činnosti mládeže bychom si mohli 
vysvětlit jejich pozicí na začátku životní dráhy. Šíře jejich sociálních sítí je ještě omezená a 
vzhledem k mladému věku nemohli být tolikrát osobně kontaktováni (a požádáni o 
dobrovolnictví154) jako starší lidé. Na druhou stranu řada autorů vnímá mládež šířeji  než jako 
pouhou specifickou věkovou skupinu. Představují novou generaci, jsou nositeli nových 
hodnot a vzorců chování, které si uchovají i do svého pozdějšího života (Inglehart, 1977; 
2003; Selle, Wolebaek, 2003). Z tohoto hlediska je sonda do specifik postojů a chování 
mládeže sondou do začínajících celospolečenských změn. V této kapitole volíme druhý 
pohled. Neodmítáme tím roli věku jako součásti komplexního fenoménu životní dráhy, který 
již byl ve výzkumech ukázán jako jeden ze zásadních vysvětlujících faktorů dobrovolnické 
činnosti (pro detailní shrnutí viz Musick, Wilson, 2008, s. 221—266; v Česku se tématu 
věnovala Pospíšilová, 2010), avšak z hlediska cílů knihy je klíčové pokusit se přistoupit k 
mládeži právě jako k nové generaci.  

Věk je důležitým diferenciačním faktorem při pohledu na dobrovolnickou činnost. Dosud 
jsme používali užší vymezení mládeže ve věku 15—24 let, jak ji též definuje Pedagogický 
slovník, tj. jako sociální skupinu lidí ve věku od 15 do 25 let (Průcha, Walterová, Mareš, 
2009), nebo OSN, tj. ve věku 15 – 24 let.155 Vzhledem k tomu, že nám jde především o 
zjištění rozdílů mezi „mladou generací“ a staršími respondenty, mohli bychom použít i širší 
kategorizaci, která by diferencovala mezi široce definovanou „mládeží“ až do 30 let, středním 
věkem a poté seniory nad 60 let. Bylo by to v souladu s trendem rozšiřování hranic „mládeže“ 
(zatímco například předchůdce programu Evropské unie „Mládež v akci“, který podporuje 
neformální vzdělávání a dobrovolnictví mládeže, v letech 2000—2006 definoval mládež ve 
věku 15—25 let, v současnosti je to již skupina ve věku 13 až 30 let (Bělohlávková, 2010, s. 
38)). Pro udržení konzistence s analýzami prezentovanými jinde v knize však zůstáváme u 
detailnější kategorizace po 10 letech; jako mládež označujeme občany ve věku 15—24 let a 
jako mladé lidi občany ve věku 25—34 let. Nutno podotknout, že obě věkové skupiny se od 
sebe někdy významně liší, což komplikuje interpretaci. 

 

8.1 Dobrovolnictví a fenomén překrývání 

Vícenásobné členství v OOS se týká 26% členů organizací, zatímco vícenásobné 
dobrovolnictví, tj. dobrovolnická činnost pro dvě nebo více organizací se týká 18% 
dobrovolníků. Fenomén překrývání je tedy o něco rozšířenější ve spojitosti s členstvím než 
s dobrovolnictvím. Ať se již překrývání týká členství nebo dobrovolnictví, souvisí pozitivně s 
tradičním modelem rodiny (dobrovolník je vdaná/ženatý či ovdovělá/ovdovělý). Očekávali 
jsme proto pozitivní vliv netradičních modelů rodiny (svobodní, nesezdaní partneři, 

                                                           
154  Z výzkumu víme, že dominantní cestou k dobrovolnictví je kontakt přes přátele, známé nebo rodinu 
(viz kapitola Organizační kontext). 
155  http://www.un.org/esa/socdev/unyin/qanda.htm#1 (cit. 22.11. 2010). 
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rozvedení). To se nepotvrdilo, naopak dobrovolníci z individualizovaných rodinných prostředí 
jsou vícenásobnými členy i dobrovolníky méně pravděpodobně. Naše zjištění tedy 
nepotvrzuje, že by pluralita angažmá souvisela s individualizací společnosti.  

Tabulka 8.1 Pluralita dobrovolnických angažmá a rodinný model (%) 

Vícenásobné členství v OOS                    
(N = 1470) 

Tradiční rodina 
Individualizovaný rodinný 

stav  

Členem jedné 71 (--) 78 (++) 

Členem více 29 (++) 22 (--) 

Celkem 100 100 

Vícenásobná činnost v OOS                    
(N = 1124) 

 
 

 
 

Činnost pro jednu 80 (--) 86 (++) 

Činnost pro více  21 (++) 14 (--) 

Celkem 100 100 

 

Některé ukazatele však tuto souvislost naznačují. Ukazuje se například, že přestože lokální 
dobrovolnictví v Česku celkově převažuje (na lokální rovině pracuje 62% dobrovolníků), 
mezi vícenásobnými dobrovolníky představují lokální dobrovolníci o něco menší podíl 
(55%).156 Znamená to, že máme větší pravděpodobnost setkat se s fenoménem překrývání 
dobrovolnických angažmá na vyšší rovině působnosti (regionální, národní, mezinárodní), 
nikoli v lokalitě. Stejným směrem ukazuje zjištění, že vícenásobné členství v OOS i 
vícenásobná dobrovolnická činnost jsou méně časté mezi dobrovolníky se základním 
vzděláním (viz tabulka 6 v příloze).157 Toto zjištění odpovídá Beckově představě 
individualizace, kterou nesou lidé s vyšším vzděláním a která zároveň obnáší pluralitu 
souběžných, překrývajících se angažmá.  

V české populaci věk nemá příliš velký vliv to, zda je občan dobrovolníkem nebo není, a to až 
do 55 let, kdy se podíl dobrovolníků mezi staršími občany začíná snižovat. Významný pokles 
zaznamenáme u seniorů od 65 let. Zatímco podíl dobrovolníků mezi mládeží ve věku 15—24 
let i dalšími věkovými kategoriemi až do 54 let je mezi 32 a 33%, podíl dobrovolníků mezi 
seniory činí pouze 22%. Z hlediska Beckových „stejnověkých skupin“ tedy můžeme vyčlenit 
seniory, pro které je specifická celkově nižší angažovanost v dobrovolnické činnosti. Na 
druhé straně se nedá říci, že by dobrovolnictví bylo specifickou záležitostí mládeže – podílem 
dobrovolníků se totiž nijak neodlišuje od středního věku. Mládež k dobrovolnictví nezaujímá 
vlažnější postoj než lidé středního věku, ale ani zde nenacházíme nějaké vzedmutí 
dobrovolnictví. Například v Kanadě tvoří podíl dobrovolníků ve věku 15—24 let 58%, 
nejvyšší mezi všemi věkovými kategoriemi (Hall et al., 2009). Dá se ale předpokládat, že je 
tomu podobně jako v USA, kde dobrovolnictví mládeže (na rozdíl od České republiky) 
podporuje nebo někdy vyžaduje škola, církve a jiné instituce (Wilson, Musick, 2008, s. 222). 

                                                           
156  Signifikance 0,025. 
157  Zvýšený podíl lidí s VŠ vzděláním však najdeme jen u vícenásobného členství a SŠ vzdělání vliv 
nemá. 
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Zatímco na dobrovolnictví celkově měl vliv jen seniorský věk, fenomén překrývání 
s věkovými kategoriemi souvisí diferencovaněji (viz tabulka 8.2). 

Tabulka 8.2 Fenomén překrývání a věk dobrovolníků (%) 

Vícenásobné členství v OOS 
(N = 1437) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Členem jedné 82 (++) 72 77 65 (---) 74 71 

Členem více 18 (--) 29 23 35 (+++) 26 29 

Celkem 100 100 100 100 100 100 

Vícenásobná činnost v OOS 
(N = 1098)       

Činnost pro jednu 91 (++) 77 (-) 85 79 81 82 

Činnost pro více  9 (--) 23 (+) 15 22 19 18 

Celkem 100 100 100 100 100 100 

 

Dobrovolníci ve věku 15—24 let mají výrazně sníženou tendenci jak k pluralitě členství, tak 
k dobrovolnické činnosti pro více organizací zároveň. Toto zjištění příliš neodpovídá tezi o 
fenoménu překrývání jakožto jevu, spojeném s individualizací (a tím s mládím). Podíl 
vícenásobných dobrovolníků ve věkové skupině mládeže (15—24 let) je oproti průměru 
poloviční (9%). Fenomén překrývání je typický až pro věkovou kategorii 25—34, v níž 
nacházíme největší podíl vícenásobných dobrovolníků (23%), a pro věkovou kategorii 45—
54 let, kde je pro změnu největší podíl vícenásobných členů (35%). To se úplně neslučuje 
s představou o generační změně a spíše zde může hrát roli efekt životního cyklu či dráhy. 
Markantní rozdíl se objevil mezi věkovými kategoriemi 15—24 let a 25—34 let z hlediska 
vícenásobné dobrovolnické činnosti. Právě tyto dvě kategorie vytvářejí statisticky 
signifikantní korelaci mezi věkem a vícenásobným dobrovolnictvím, kdežto ostatní věkové 
kategorie nejsou zdaleka tak specifické. Mezi dobrovolníky z řad mládeže je pouze 9% 
vícenásobných dobrovolníků (vůbec nejmenší podíl), zatímco mezi dobrovolníky ve věku 
25—34 let je vícenásobných dobrovolníků 23% (největší podíl). Závěrem tedy z hlediska 
plurality angažmá nemůžeme hovořit o generačních rozdílech. Existují však specifické 
„stejnověké skupiny“, například věk 25 až 34 let nebo 45—54 let, které by si v budoucnu 
zasloužily detailnější zkoumání. 

Hustinx s Lammertynem na rozdíl od Becka předpokládali, že vícenásobná dobrovolnická 
angažovanost je typická pro tradiční vzorec dobrovolnictví, protože je svázán s komunitou a 
snadno tam dochází k překrývání dobrovolnických angažmá (2003, s. 175). Grube a Piliavin 
(2000, s. 1109) v podobném smyslu rozlišují generalizovanou a specifickou identitu 
dobrovolníka. Dobrovolníci se zobecnělou, generalizovanou identitou se věnují činnosti pro 
více různých organizací, ale jejich identita se neváže specificky na jednu jedinou organizaci. 
Jde o pohled na fenomén překrývání z jiného úhlu a vedl by i k jiné interpretaci. Zjistili jsme, 
že fenomén překrývání má větší tendenci objevovat se mimo lokální rovinu. To zásadně 
odporuje představě o vícenásobné angažovanosti jako jevu, spojeném s komunitou. Na 
lokální rovině bychom podle předpokladu vzorců dobrovolnictví také čekali větší propojenost 
členství a dobrovolnictví. Tomu již data odpovídají, mezi dobrovolníky na lokální rovině je 
92% zároveň členy, kdežto na vyšší rovině představují dobrovolníci-členové o něco menší 
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podíl (88%). Význam, který svému členství dobrovolníci přikládají, se na lokální rovině od 
těch ostatních statisticky významně neliší.158 Na lokální rovině tedy sice najdeme více 
dobrovolníků-členů, jsou to však ve zvýšené míře dobrovolníci pracující pro jednu organizaci. 

Pro fenomén překrývání je v Česku charakteristické, že vícenásobné členství v OOS pozitivně 
souvisí s vícenásobným dobrovolnictvím. Mohli bychom to sice očekávat ze znalosti silného 
propojení členství a dobrovolnictví (jak již víme, 91% dobrovolníků je zároveň členy), ale 
není to zcela automatický předpoklad. Stejně dobře bychom mohli očekávat, že u 
vícenásobných členů bude mít jejich členství částečně pasivní formu a že se dobrovolnictví 
budou věnovat jenom v jedné organizaci. Z tabulky 8.3 vyplývá, že souvislost fenoménu 
překrývání ve členství a dobrovolnictví zcela přesvědčivě platí ve všech oblastech činnosti 
OOS. Nedá se tedy v tomto ohledu jednoznačně spojit jen s novým, individualizovaným 
vzorcem (reprezentovaným novými advokačními a servisními organizacemi), nebo 
s klasickým kolektivním vzorcem dobrovolnictví (reprezentovaným především starými 
zájmovými OOS). 

 

Tabulka 8.3 Vícenásobné členství a dobrovolnictví v OOS podle typu činnosti (%) 

 Členem 1 OOS Členem 2+ OOS 

Staré advokační 

Dobrovolníkem pro 1 OOS 93 (+++) 45 (---) 

Dobrovolníkem pro 2+ OOS 7 (---) 55 (+++) 

Celkem 100 100 

Nové advokační 

Dobrovolníkem pro 1 OOS 98 (+++) 71 (---) 

Dobrovolníkem pro 2+ OOS 2 (---) 29 (+++) 

Celkem 100 100 

Staré zájmové 

Dobrovolníkem pro 1 OOS 96 (+++) 44 (---) 

Dobrovolníkem pro 2+ OOS 4 (---) 56  (+++) 

Celkem 100 100 

Nové servisní 

Dobrovolníkem pro 1 OOS 94 (+++) 33 (---) 

Dobrovolníkem pro 2+ OOS 6 (---) 67 (+++) 

Celkem 100 100 

N = 954 

                                                           
158  I po vyloučení nečlenů není na dohodnuté hranici statisticky signifikantní (0,098). 
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Komunitní aspekt dobrovolnictví hraje v konceptu klasického, kolektivního vzorce 
dobrovolnictví důležitou úlohu (Hustinx, Lammertyn, 2003). Ve fokusních skupinách však 
představitelé nových advokačních organizací (které řadíme k novému vzorci dobrovolnictví) 
také upozorňují na určitý trend tíhnutí ke komunitě: lidé chtějí dobrovolně pracovat pro 
organizaci, která je blízko jejich bydliště nebo kterou osobně znají. Tento „komunitní aspekt“ 
však v kontextu nového vzorce dobrovolnictví nabývá novou podobu. Požadovanou lokální 
blízkost totiž pro dobrovolníky zprostředkovává celostátní profesionalizovaná organizace: 
„Že oni to opravdu chtěj. Máme nějakou databázi a prostě (…) ta potřeba byla taková, že 
jsme museli vytvořit systémový nástroj pro to, aby mohl ten člověk svojí organizaci jakoby 
přihlásit k nám a vnést.“ 

V této nové zprostředkovatelské logice je potom vše otázkou nastavení mechanismů a 
nástrojů: „Jo, tam jde jenom o to, jakoby nastavit ty mechanismy a nástroje, protože ty lidi 
jsou rádi, když svojí odbornost můžou tímhle způsobem využít. Ale jako velice těžký je toto 
propojit.“ Podobně Jiří Tošner upozorňuje na komunitní dobrovolnictví jako nový trend, který 
reaguje na poptávku „od dobrovolníků i organizací, pro které dobrovolníci pracují, po 
koordinaci a zastřešení jejich činností v rámci obce“ (Příloha 4). Rekonstrukce komunitního 
rozměru dobrovolnictví se tak stává úkolem pro profesionály (jakými je např. Fórum dárců, 
Nadace VIA nebo Národní dobrovolnické centrum). Zprostředkovatelská role těchto 
národních organizací se zdá logická na národní či regionální úrovni, ale zdánlivě paradoxní se 
jeví, dojde-li k propojení dobrovolníka a obce, kde žije, nebo dobrovolníka a organizace, 
kterou zná. Paradoxní se to však jeví jen z hlediska tradičního, kolektivního vzorce 
dobrovolnictví, zatímco nový, individualizovaný vzorec dobrovolnictví s nimi počítá. 

 

8.2 Bariéry dobrovolnictví 

Fenomén překrývání, vlastní flexibilní individualizované kultuře, úzce souvisí 
s managementem času. Nejčastěji udávaný důvod, proč se lidé dobrovolnické práci nevěnují, 
je právě nedostatek času (Wilson, 2000, s. 220—221; to platí i pro ČR, viz STEM 2004). 
Přitom je třeba zvažovat všechny nároky na čas, nejen ty plynoucí ze zaměstnání, ale také 
péče o rodinu apod. V dotazníku jsme zjišťovali bariéry dobrovolnictví .159 Předpokládali 
jsme, že se některé řadí k překážkám ideálně typickým pro individualizovaný kulturní rámec: 
příliš náročná situace v práci, přílišná zaneprázdněnost jinými činnostmi, schází hlídání dětí, 
problémy s dojížděním – to vše jsou okolnosti typické pro společnost, která hromadí souběžné 
požadavky a vyžaduje mobilitu, flexibilitu a pluralitu angažmá i v dobrovolnictví. Sem jsme 
řadili i bariéru „Nemám zájem“, protože ta spočívá v nevysloveném předpokladu, že 
dobrovolnictví se věnujeme, máme-li zájem, že je to tedy záležitost individuální volby, nikoli 
povinnost nebo norma. Jiné překážky se naopak měly odvozovat od tradičního, kolektivního 
rámce: „Nikdo mně nepožádal, abych se zapojila“ a „Mám pocit, že o to nikdo nestojí“. Ty 
souvisejí se situací, kdy je dobrovolnictví pevně vsazeno do existujících vazeb a sítí a pro 
zapojení se očekává především zájem ostatních (jediné tyto dvě bariéry odkazovaly 
k očekávání ostatních, kolektivu).  

Menšina ne-dobrovolníků (13%) si na žádnou bariéru nevzpomněla nebo otázku 
nezodpověděla. Mezi dobrovolníky žádnou bariéru neuvedlo 44% (celkem žádné bariéry 

                                                           
159  Když se podíváte na svůj život, existují nějaké překážky, které Vám brání věnovat se dobrovolnické 
práci? Jak závažné jsou pro Vás následující důvody, které Vám brání věnovat se dobrovolnické práci tak, jak 
byste si přál/a? Velmi závažný – docela závažný (kategorizováno společně) – vůbec není závažný – nevztahuje 
se (kategorizováno společně). 
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neuvádí 22% občanů). Podíly občanů a poté zvlášť dobrovolníků a ne-dobrovolníků, kteří 
jednotlivé bariéry uvedli, předkládá tabulka 8.4. 

Tabulka 8.4 Bariéry dobrovolnictví (%) 

Faktory Bariéry  Nedobrovolníci Dobrovolníci 
Celkem 
občané 

Jsem příliš zaneprázdněn/a 
jinými činnostmi 

57 33 50 Faktor 
zaneprázdněnosti 

Náročná situace v práci 46 35 42 

Nikdo mně nepožádal 42 14 34 

Nemám zájem 42 12 33 

Mám pocit, že o to nikdo nestojí  33 14 27 

Faktor sdílené 
kultury  

Nevím, kde začít 31 12 25 

Zdravotní problémy 41 21 35 

Problém s dojížděním 22 12 19 
Faktor 
neosobních limitů 

Nemám hlídání dětí 17 11 15 

N = 3384 až 3725 (po odečtení variant „neodpověděl“ pro jednotlivé výroky).  
Pozn.: Procenta v tabulce udávají podíl těch, kdo považovali bariéru za důležitou.  
 

Všechny bariéry jsme podrobili faktorové analýze, jež identifikovala tři faktory vysvětlující 
dohromady 57% variance. K jednoduchému rozlišení na dva faktory, které bychom mohli 
přiřadit k individualizovanému a kolektivnímu vzorci, tedy nedošlo. První, nejsilnější faktor 
vysvětluje 30% variance odpovědí a pracovně jsme jej nazvali faktorem sdílené kultury. 
Vysvětluje především obě bariéry, které jsme původně klasifikovali jako kolektivní. Přidává 
k nim však to, co se jeví jako bezradnost (Nevím, kde začít) nebo nezájem (Nemám zájem). 
Za nezájmem však můžeme spatřovat situaci, že se občan nenachází v prostředí, kde by bylo 
dobrovolnictví definováno jako zajímavá věc nebo hodnota, o kterou stojí za to usilovat. Za 
bezradností můžeme najít nedostatek příkladů a vzorů chování, které by člověk mohl 
následovat a které by fungovaly jako přirozený návod či rada. Všechny tyto bariéry jsou ve 
zvýšené míře důležité pro osoby se základním vzděláním. Ačkoli má každá z těchto čtyř 
bariér svá další specifika, u žádné se neprokázala očekávaná souvislost se zaměstnaneckým 
statusem (tj. žádná z bariér neodlišovala „zaměstnance“ od ostatních kategorií;160 viz tabulka 
8 v příloze 3). 

Druhý faktor vysvětluje 15% variance odpovědí a obsahuje dvě nejdůležitější bariéry z 
předpokládané dimenze individualismu. Nazvali jsme jej faktor zaneprázdněnosti. Obě tyto 
bariéry jsou ve zvýšené míře důležité pro osoby se středním a vysokoškolským vzděláním, 
pro osoby nábožensky neaktivní, pro nečleny církví a pro lidi s vyšším příjmem (11—20 tisíc 
Kč a nad 20 tisíc Kč); to by odpovídalo předpokladům o individualismu. Obě bariéry jsou 

                                                           
160  Na straně jedné jsme vyčlenili zaměstnance (včetně manažerů) a na straně druhé zůstaly ostatní 
kategorie podle hlavního zdroje obživy (svobodné povolání, podnikatel, živnostník, zemědělec, nezaměstnaný, 
důchodce, student, trvale v domácnosti, na mateřské, jiné). 
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rovněž ve zvýšené míře důležité pro osoby se statutem zaměstnance (viz tabulka 8 v příloze 
3). 

Třetí faktor vysvětluje 12% variance a stojí za bariérami původní dimenze individualismu s 
„technickým“ charakterem. Ty vyjadřovaly typ bariér, které zdánlivě nezáleží na osobním 
posouzení nebo chtění, ale představují „vnější hranice“, vnější limity, jež jednotlivec může 
obtížně změnit (dojíždění, hlídání dětí, zdravotní problémy). Pojmenovali jsme jej faktor 
neosobních limitů. Jednotlivé bariéry tohoto faktoru souvisí se specifickými rysy 
dobrovolníků, které odpovídají povaze bariér. Například zdravotní problémy jsou ve zvýšené 
míře bariérou pro osoby nad 55 let (či z hlediska zaměstnání pro důchodce), zatímco dojíždění 
a hlídání dětí jsou ve zvýšené míře bariérami pro ženy a z hlediska zaměstnání pro 
zaměstnance a osoby na mateřské a rodičovské dovolené nebo v domácnosti); dojíždění je 
bariérou pro osoby z venkova (viz tabulka 8 v příloze 3) apod. 

Mezi občany, kteří nějaké bariéry uvedli, tvoří největší skupinu ti, již udali alespoň jednu 
z bariér faktoru zaneprázdněnosti (73%) nebo alespoň jednu z bariér faktoru sdílené kultury 
(68%). Překážky neosobních limitů byly jmenovány o něco méně často (60%). Pětina 
respondentů přitom uvedla všechny tři typy bariér (20%) a jen 27% respondentů se hlásilo k 
překážce vždy jen jednoho „čistého“ typu. Detailnější analýzu bariér jsme neprovedli. I když 
by bylo možné faktor sdílené kultury interpretovat jako aspekt kolektivismu (a řadit jej ke 
klasickému vzorci) a faktor zaneprázdněnosti vysvětlit jako aspekt individualismu (a řadit jej 
k reflexivnímu vzorci), bylo by pro takovou interpretaci nutné hledat větší oporu v datech.  

 

8.3 Důvody pro dobrovolnictví - institucionalizovaný kulturní rámec 
Součástí kolektivního vzorce dobrovolnictví je předpoklad, že dobrovolník se přizpůsobuje 
organizaci – dělá to, co je potřeba a o co je požádán. Naproti tomu individualizované 
(reflexivní) dobrovolnictví zahrnuje předpoklad, že stojí na lidech, kteří od dobrovolnické 
zkušenosti chtějí něco získat, zapojují se jen za určitých stanovených podmínek a na určitou 
dobu a jsou připraveni dobrovolnická angažmá střídat podle toho, jak jim to vyhovuje. 
Nemáme zde přitom na mysli egoismus (viz kapitola o motivacích). Jde spíše o intenzivní a 
dynamickou interakci mezi individuální biografickou situací a dobrovolnickou příležitostí, 
která je charakteristická pro individualizované, reflexivní dobrovolnictví (Hustinx 
a Lammertyn odkazují ke konceptu „biografické shody“; Jakob, 1993; Olk, 1990, cit. in 
Hustinx, Lammertyn, 2003) či „funkcionální shody“ (Clary et al., 1998; Snyder, 1993, cit. in 
Ibid.). 

V této kapitole se však nechceme věnovat motivacím dobrovolníků. Jde nám o to, nakolik se 
organizace přizpůsobují dobrovolníkům a vytvářejí tím prostředí, kde se individualizovanému 
dobrovolnictví daří. Jde nám tedy o jakýsi „organizovaný individualismus“ (Hustinx, 2008, s. 
8), o institucionální strukturu, která individualizované dobrovolnictví umožňuje (Beck, Beck-
Gernsheim, 2002, cit. in Hustinx, Lammertyn, 2003). Kdo se přizpůsobuje víc, dobrovolník 
nebo organizace? Kolektivní kulturní vzorec očekáváme tam, kde se přizpůsobuje 
dobrovolník (jednotlivec kolektivu), a naopak individualizovaný kulturní rámec ztotožňujeme 
se situací, kdy se dobrovolníkovi (jeho potřebám a cílům) přizpůsobuje organizace.   

Individualizovaný vs. kolektivní kulturní rámec jsme sledovali prostřednictvím odpovědí 
dobrovolníků na baterii otázek „Jak důležité byly následující důvody pro Vaše rozhodnutí 
vykonávat dobrovolnickou práci pro neziskovou organizaci?“ Na jedné straně jsme zahrnuli 
důvody, které vypovídají o potřebě dobrovolníka realizovat svoji individuální představu o 
činnosti (Umožnila mi nejlépe realizovat moje záměry; Mohu v ní uplatnit své schopnosti; 



140 

 

Byli ochotni přizpůsobit se mým možnostem a požadavkům), a na straně druhé důvody 
odkazující spíše ke kolektivnímu vzorci (Jsou v ní lidé, kterým důvěřuji; Pomáhá lidem v 
mém okolí; Je mi blízká její ideologie, světonázor, který prosazuje).161 Na základě faktorové 
analýzy můžeme tvrdit, že za výroky opravdu stojí dva faktory, jež dohromady vyčerpávají 
50% variance odpovědí, což v zásadě dokládá správnost úvahy za zvolenými indikátory. 
První a nejsilnější faktor individualismu vyčerpává 32% variance, zatímco druhý faktor 
kolektivismu vysvětluje dalších 18% variance. 

 

Tabulka 8.5 Důvody pro rozhodnutí vykonávat dobrovolnickou činnost spojené 
s individualismem a kolektivismem 

Faktor 
OOS, kde vykonávám dobrovolnickou 
činnost… 

Důvod důležitý                      
(% dobrovolníků) 

Umožnila mi nejlépe realizovat moje záměry 71 

V ní mohu uplatnit své schopnosti 84 Faktor 
individualismu 

Byli ochotni přizpůsobit se mým možnostem a 
požadavkům 

51 

Jsou v ní lidé, kterým důvěřuji 90 

Pomáhá lidem v mém okolí 76 Faktor 
kolektivismu 

Je mi blízká její ideologie, světonázor, který 
prosazuje 

72 

N = 1060 až 1118 pro jednotlivé výroky 

Obě dimenze spolu pozitivně korelují, což znamená, že pro většinu dobrovolníků 
nepředstavovaly předložené důvody dva opačné, navzájem se vylučující póly. Dobrovolníci 
se většinou ztotožňovali s dimenzí kolektivismu: všechny důvody zároveň považovalo za 
důležité 58% dobrovolníků a alespoň jeden důvod uvedlo 97% dobrovolníků. Všechny 
důvody dimenze individualismu považovalo za důležité o něco méně dobrovolníků (41%)162 a 
dokonce i z těch, kteří považovali za důležité všechny důvody individualistické dimenze, se 
74% současně přihlásilo ke všem třem důvodům kolektivní dimenze. 

Vzhledem k tomu, že se důvody u respondentů hodně překrývají,163 vycházíme dále spíše 
z analýzy jednotlivých výroků. V příklonu dobrovolníků k důvodům „individualizovaného“ 
kulturního rámce nehrály žádnou významnou roli proměnné, které jsme spojovali s procesem 
individualizace, jako je náboženská aktivita, členství v církvi, věk, vzdělání, příjem nebo 
model rodiny (ani další relevantní proměnné se sadou důvodů „individualizovaného“ 
kulturního rámce nesouvisí, viz tabulka 8 v příloze 3). S důvody reprezentujícími kolektivní 
kulturní rámec se pozitivně pojí starší věk nad 65 let (Jsou v ní lidé, kterým důvěřuji), tradiční 
                                                           
161  Varianty odpovědí: velmi důležitý – dost důležitý (spojeno do jedné kategorie) a jen málo důležitý – 
vůbec nebyl důležitý (spojeno do jedné kategorie). Nevím, neodpověděl (nezahrnuto). 
162  Podíl zde počítáme z celkového počtu dobrovolníků (1132), tedy nezahrnujeme ty, kteří nevěděli nebo 
neodpověděli na dílčí výroky. 
163  Pokusili jsme se vybrat jen odpovědi „velmi důležitý“ v domnění, že se budou od sebe více odlišovat 
lidé, kteří takto důrazně volili kolektivistické nebo individualistické důvody. Opak byl ale pravdou, i odpovědi 
„velmi důležitý“ (vs. ostatní odpovědi dohromady) spolu pozitivně souvisí (78% respondentů, kteří považovali 
alespoň jeden důvod z dimenze individualismu za „velmi důležitý“, považovalo zároveň za „velmi důležitý“ 
alespoň jeden důvod z dimenze kolektivismu). 
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model rodiny (Jsou v ní lidé, kterým důvěřuji; Pomáhá lidem v mém okolí), členství v církvi 
(Pomáhá lidem v mém okolí) a náboženská aktivita, kterou jsme měřili účastí na 
bohoslužbách (Pomáhá lidem v mém okolí; Je mi blízká její ideologie, světonázor). Na rozdíl 
od položek individualizovaného kulturního rámce zde nacházíme předpokládané vztahy mezi 
kolektivním kulturním rámcem a individuálními rysy dobrovolníků. 

Uveďme zde ještě jednu souvislost, i když její statistická významnost je již mírně za hranicí 
stanovenou pro tuto studii. Poněkud nečekané je, že pouze dobrovolníci se středoškolským 
vzděláním považují ve zvýšené míře za důležité, aby se jim organizace přizpůsobila. 
Vysokoškoláků, kteří to považují za důležité, je 45%, zato mezi dobrovolníky se SŠ 
vzděláním jde o 55%.164 Hypotetickým vysvětlením by mohl být fakt, že středoškoláci ve 
zvýšené míře pracují v servisních organizacích. Zde je obecně vyšší profesionalizace, větší 
spjatost s pravidly a daným režimem, který se odvozuje od potřeb klientů, nikoli 
dobrovolníků. V tomto kontextu si potom dobrovolníci mohou více cenit toho, že jim 
organizace vyjde vstříc, a tím vůbec umožní jejich činnost. Podle fokusních diskusí, které 
jsme v rámci výzkumu vedli s představiteli organizací občanské společnosti, jsou právě 
dobrovolníci v servisních organizacích aktéry, kterým se organizace přizpůsobují hodně. 
Nejen že se jim v rámci možností přizpůsobuje časově: „Na prvním místě jsou časové 
možnosti dobrovolníků, kdy oni můžou docházet třeba do rodiny (…) protože jinak by jsme 
nemohli tuhletu činnost dělat, kdybychom ty dobrovolníky neměli, takže musíme jim 
jednoznačně vyjít vstříc“. Ale požadavky dobrovolníků mohou vést až ke změně programu: 
„Ze supervizí vyplynulo, že ti dobrovolníci jsou z toho velmi překvapení (…) Takže díky 
supervizi jsme přistoupili ke změnám (…) a díky těm jejich požadavkům se jakoby změnila 
celá koncepce toho dobrovolnickýho programu.“ 

Otázka po požadavcích dobrovolníka a organizace je explicitně nastolena i u nových 
advokačních organizací, kde vesměs hledají stabilního, pravidelného dobrovolníka. Je třeba 
předejít stavu, že by byl „otrávený“ a odešel, a to jednak již pečlivým výběrem, důkladným 
popisem nabídek práce, ale i koordinací, oceňováním atd. Dá se očekávat, že nároky a 
požadavky dobrovolníků jsou více připraveny vnímat, monitorovat a uspokojovat ty OOS, 
kde jsou dobrovolníci profesionálně řízení. Profesionalizované organizace jsou zvyklé 
pracovat s představou dobrovolníka, která někdy má, někdy nemá přesné představy o tom, co 
chce dělat, ale každopádně se chce uplatnit podle svých schopností a zájmů a je někým, kdo 
„přichází a odchází“ a koho není snadné získat (Tošner, Sozanská, 2002, s. 77). Zcela jistě 
tedy nejde o představu dobrovolníka, kterou na ideální rovině předpokládá kolektivní vzorec, 
totiž člověka, jenž loajálně a v dlouhodobém výhledu pracuje pro svoji organizaci a udělá 
vždy to, co je třeba. Dobrovolník v profesionalizovaném dobrovolnictví je naopak člověk, s 
nímž „je potřeba postupovat individuálně a mít na paměti jak jeho motivy a zájmy, tak i 
potřeby organizace“ (Tošner, Příloha 4). 

Tento přístup k dobrovolníkům vlastně institucionalizuje (reálný nebo předpokládaný) 
individualismus dobrovolníků tím, že jej vkládá do očekávání, norem, hodnot a procedur 
organizací. Dina Sládková (2010) se zabývala bariérami spolupráce s dobrovolníky v oblasti 
sociálních služeb a došla k závěru, že některé bariéry souvisí právě s vnímáním 
dobrovolníků.165 Dobrovolníci jsou podle ní vnímáni v zásadě dvěma protikladnými 

                                                           
164  Důvod „Byli ochotni přizpůsobit se mým možnostem a požadavkům“ považují za zvýšeně důležitý 
dobrovolníci se středoškolským vzděláním (adjusted residual 2,0); to byla jediná statisticky signifikantní 
souvislost z hlediska vzdělání (sigifikance 0,081). 
165  Výzkum se týkal pouze organizací, které s dobrovolníky nespolupracují, ale organizace byly o 
dobrovolnictví poměrně dobře informované (4 ze 6 znaly dobrovolnické centrum a 2 se 6 znaly zákon o 
dobrovolnické službě) a v některých případech měli respondenti vlastní aktivní zkušenost s dobrovolnictvím. 
Výzkum proběhl na Praze 5 (Sládková, 2010). 
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způsoby.166 Buď jako nekvalifikovaní laici, kteří se mohou uplatnit jen v jednoduchých 
pomocných úkonech bez větší zodpovědnosti (které však pro organizaci spolehlivěji zajišťují 
placení zaměstnanci), nebo jako lidé, které je třeba „smysluplně“ využít, aby práce „bavila a 
naplňovala i samotného dobrovolníka“ (2010, s. 72). V prvním případě představuje bariéru 
využití dobrovolníků to, že jsou vnímáni především jako způsob, jak ušetřit peníze za placené 
zaměstnance. Kromě ušetřených financí tedy nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu a jsou 
méně spolehliví než placení zaměstnanci. Z této perspektivy je spolupráce s dobrovolníky 
zbytečná nebo se nevyplatí. Ve druhém případě je zase bariérou představa, že organizace 
náročnému dobrovolníkovi stejně nemůže poskytnout adekvátní činnosti: „Ale nepřipadá mi 
zatím, že jsme zařízení, které by toho dobrovolníka mohlo nějak využít, smysluplně, (…) aby 
i on měl dojem, že to teda má nějaký smysl.“ (Sládková, 2010, s. 73, citát z rozhovoru se 
servisní o.p.s.). Najít smysluplnou činnost pro dobrovolníka může být příliš náročný úkol, 
který se organizaci opět nevyplatí. Předpoklad individualismu dobrovolníků (vize náročného 
dobrovolníka, který se nespokojí s obyčejnou činností) tak může v některých případech 
fungovat i jako bariéra dobrovolnictví.  

Zastavme se nyní ještě u rozlišení dobrovolníků z hlediska intenzity činnosti. Vycházíme ze 
zjištění autorů Reeda a Selbeeho (2003) založeného na studii kanadských občanů, že 
specifický světonázor či étos nevyznačuje dobrovolníky obecně, ale spíše jejich intenzivní 
jádro, dobrovolníky, kteří se angažují s nadprůměrnou intenzitou. Souvisí v českých datech 
intenzita dobrovolnické činnosti a institucionalizovaný kulturní rámec? Výsledek je smíšený. 
Jádro „tahounů“ spolu se semiperiferními dobrovolníky se odlišuje od periferních (tedy těch s 
podprůměrnou intenzitou práce) vyšším příklonem ke dvěma důvodům kolektivní dimenze 
(pomáhá lidem v okolí; je mi blízká ideologie) a zároveň i ke dvěma důvodům dimenze 
individualismu (mohu uplatnit své schopnosti; byli ochotni se přizpůsobit). Intenzivnější jádro 
dobrovolníků tak vyznačuje specifickou směsí kolektivního a individualizovaného kulturního 
rámce.  

Z kapitoly Organizace dobrovolnictví víme, že vysoká profesionalizace řízení dobrovolníků 
(tzv. programový styl řízení) je charakteristická pro servisní a nové advokační organizace. Pro 
tyto typy organizací jsou přitom na rozdíl od zájmových organizací (jak víme z fokusních 
skupin) explicitním tématem individuální požadavky dobrovolníků. A jak také vyplynulo 
z fokusních diskusí, představitelé obou typů organizací spojují otázku požadavků 
dobrovolníků přirozeně s managementem dobrovolníků. Stejné propojení jsme tedy provedli i 
v naší analýze. 

 

Tabulka 8.6 „Byli ochotni přizpůsobit se mým možnostem a požadavkům“ jako důvod (%) 

Index profesionalizace   

Nízký Střední Vysoký Celkem 

Nedůležitý 57 (+++) 43 34 (---) 48 

Důležitý 44 (---) 57 66 (+++) 52 

Celkem  100 100 100 100 

N = 951 

Zdá se, že profesionalizace práce s dobrovolníky je odpovědí na zvýšené požadavky 
dobrovolníků. Zároveň je právě tím režimem, který takové požadavky považuje za legitimní, 
                                                           
166  Zde čerpáme jednak z diplomové práce Sládkové, jednak ze společné diskuse a doplnění závěrů při 
obhajobě práce.  
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tím je umožňuje a institucionalizuje. Institucionalizovaná vstřícnost k požadavkům 
dobrovolníků (např. formou supervizí, monitoringu) je propojena s potřebou organizace najít 
a udržet si dobrovolníka jako pracovníka, u kterého se zvýšeně cení stabilita a pravidelnost. 
Jak jsme již uvedli v kapitole Organizace dobrovolnictví, profesionalizovaný dobrovolnický 
styl je na individuální rovině pravidelný a nadprůměrně intenzivní. Profesionalizované 
dobrovolnictví tak spojuje dva rysy dobrovolnictví, které jsou z hlediska vzorců 
dobrovolnictví jinak kontradiktorní: individualizovaného, náročného dobrovolníka (jak by to 
odpovídalo novému vzorci) a zároveň pravidelného a intenzivního dobrovolníka – pracovníka 
(což novému vzorci neodpovídá).  

 

Tabulka 8.7 Význam dobrovolnické činnosti pro dobrovolnou neziskovou organizaci (%) 

Index profesionalizace  
 

Nízký Střední Vysoký Celkem 

Je to důležité 45 (---) 58 66 (+++) 54 

Moc na tom nezáleží 55 (+++) 42 34 (---) 46 

N = 1008 

Dalším zdánlivým paradoxem je, že čím více se dobrovolnictví profesionalizuje, tím 
důležitější je pro dobrovolníky práce právě pro OOS („Je pro vás důležité, že jste dobrovolně 
pracoval(a) či pracujete právě pro dobrovolnou, neziskovou organizaci, nebo na tom moc 
nezáleží?“). Toto zjištění jednoznačně ukazuje, že s dobrovolnictvím a neziskovým sektorem 
jako konceptem a hodnotou je v České republice ve zvýšené míře spojen profesionalizovaný 
styl dobrovolnictví.167 Zvýšená citlivost vysoce profesionalizovaných dobrovolníků 
k významu konceptu dobrovolnosti a neziskového sektoru (otázku jsme takto sice 
nepokládali, můžeme však jistě s trochou rizika hovořit i o konceptu občanské společnosti) se 
potom může projevovat v častějším souhlasu se všemi důvody pro dobrovolnickou činnost, ať 
již byly uvedeny v individualizovaném nebo kolektivním rámci. V pěti ze šesti důvodů 
individualizovaného i kolektivního kulturního rámce jsme zjistili statisticky signifikantní 
pozitivní souvislost s vysokým stupněm profesionalizace. Stejně tak byly všechny důvody 
zvýšeně důležité pro dobrovolníky z organizací na vyšší než lokální úrovni (tj. pro 
dobrovolníky z regionálních, národních a mezinárodních OOS). Naopak málo 
profesionalizovaní dobrovolníci z lokálních organizací se všemi důvody souhlasili méně 
často. Může to být tím, že jejich hlavní důvody pro angažovanost v obou rámcích chyběly. 
Sada výroků, s níž jsme pracovali, neobsahovala například motiv naplnění volného času a 
zábavy (na rozdíl od dalších motivačních baterií pojednaných v kapitole 5).   

 

8.4 Vybíravost a pasivita 
Vybíravost a schvalování pasivního přístupu k dobrovolnictví jsme chápali jako indikátory 
individualizovaného kulturního rámce. Obojí znamená odklon od kolektivního vzorce (kde 
dobrovolník pracuje na tom, co je potřeba, a kde se cení aktivní přístup). Vybíravý přístup 
k činnosti v organizaci jsme měřili výrokem „Jsem rád, že se můžu účastnit na některých 
aktivitách organizace, ale pravidelných setkání se účastním jen zřídka“. Schvalování pasivity 
v přístupu k dobrovolnické činnosti jsme měřili výrokem „Někdo může významně přispět 
                                                           
167  Profesionalizace organizace (zda má či nemá zaměstnance) souvisí s důležitostí činnosti pro OOS 
stejným způsobem, a tedy neodporuje předkládanému zjištění. Souvislost však nedosahuje požadované 
statistické významnosti (signifikance 0,086). 
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organizaci, i když je jen pasivním členem“. Zahrnutí střední hodnoty odpovědí (ani 
souhlasím/ani nesouhlasím) nebylo šťastné, protože v některých korelacích hrála roli jediné 
signifikantní kategorie, ale přitom je obtížné ji interpretovat. Každopádně se však nepotvrdil 
předpoklad, že individualizované pojetí dobrovolnictví projeví ti dobrovolníci, kteří by měli 
mít blíž k individualizovanému rámci, tedy mladší, vzdělaní dobrovolníci či obyvatelé města 
apod.168 Od ostatních se nelišilo ani jádro intenzivních dobrovolníků, které by mohl odlišovat 
specifický étos (Reed, Selbee, 2003) . 

Vybíravost i pasivita jsou namísto toho záležitostí oblastí činnosti OOS, profesionalizace 
dobrovolnictví a profesionalizace organizací. Souhlasí s nimi ve zvýšené míře dobrovolníci ze 
servisních a nových advokačních organizací, dobrovolníci z OOS se zaměstnanci a pro jeden 
z výroků i dobrovolníci s vysokým indexem profesionalizace.169 Vybíravost i pasivita tedy 
nesouvisí s proměnnými, které se vztahují primárně k osobě dobrovolníka (věk, vzdělání, 
rodina apod.), ale vážou se na proměnné, které definují organizační rámec dobrovolnictví.  

 

8.5 Materiální a postmateriální hodnotová orientace 
Někteří autoři v kontextu úvah o modernizaci společnosti rozlišují tzv. třetí vlnu modernizace, 
která vede k tzv. „druhé moderně“ (Beck, cit. in Frič 2003). První modernu spojují 
s industriální fází výroby a hospodářství, zatímco druhá moderna je typická pro 
postindustriální fázi (důraz na služby, informační technologie). Druhá moderna klade důraz na 
hodnoty kvality života a další tzv. postmateriální hodnoty, nikoli na materiální blahobyt.  

Postmateriální hodnotová orientace znamená zvýšený důraz na životní prostředí, mezilidské 
vztahy, sebeurčení, participaci a svobodu (Inglehart, 1997, s. 133—141). Postupovali jsme 
podle zavedené metodiky, kterou použil již Inglehart. Jako proměnné indikující materiální 
hodnoty jsme použili dva výroky a další dvě teze reprezentovaly postmateriální hodnoty (viz 
tabulka 8.8). 

 

Tabulka 8.8 Indikátory materiálních a postmateriálních hodnot  

K jakým cílům by měla naše země směřovat v nadcházejících 10 až 15 letech? Na této kartě jsou 
uvedeny některé z cílů, jimž by různí lidé dali přednost. Kdybyste si musel/a vybrat, který z cílů 
byste označil/a za nejdůležitější? A který z nich za druhý nedůležitější? 

MATERIÁLNÍ Udržet pořádek ve státě 

POSTMATERIÁLNÍ Poskytnout lidem větší možnosti mluvit do důležitých vládních rozhodnutí 

MATERIÁLNÍ Bojovat proti růstu cen 

POSTMATERIÁLNÍ Bránit svobodu slova 

 

                                                           
168  Věk souvisí statisticky signifikantně, ale mimo kategorii nerozhodných (souhlasím i nesouhlasím) se na 
souvislosti podílí jen senioři nad 65 let, kteří ve zvýšené míře nesouhlasí. Statisticky signifikantně souvisí i 
model rodiny dobrovolníka, ale jen v tom ohledu, že dobrovolníci z „tradiční“ rodiny mají zmenšený podíl 
v kategorii nerozhodných, kde naopak najdeme zvýšený podíl dobrovolníků z „individualizované“ rodiny. 
169  Vybíravost: profesionalizace (signifikance 0,007), typologie OOS (0,000), zaměstnanci OOS (0,177); 
v posledním případě je signifikance nižší, ale tendence souhlasí s uvedenou interpretací. Pasivita:  
profesionalizace (signifikance 0,795), typologie OOS (0,003), zaměstnanci OOS (0,007). 
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Na základě odpovědí respondentů jsme vytvořili nový konstrukt, který je rozlišuje na 
„materialisty“, „postmaterialisty“ a „smíšený typ“.170 Stejně jako v jiných podobných 
výzkumech v České republice se ukazuje, že mezi občany dominuje smíšená materiální a 
postmateriální orientace (61%). Jednoznačně materiální hodnoty vyjádřila třetina respondentů 
(31%) a jednoznačně postmateriální hodnoty jen 8% dotázaných.  

Stejně jako Hustinx a Lammertyn považujeme postmaterialistickou orientaci za indikátor 
reflexivního vzorce dobrovolnictví. Pro koho je tedy typická? Pojí se zvýšeně 
s dobrovolnictvím, nebo snad s mladými dobrovolníky? Hodnotová orientace 
materialismus/postmaterialismus v našem výzkumu nenašla statisticky signifikantní 
souvislost se vzděláním ani s věkem, dokonce ani v detailním členění (mládež ve věku 15—
24 let má dokonce jen 6%, tj. nejmenší podíl postmaterialistů171). Nemůžeme říci, že by 
postmaterialisté v populaci celkově převažovali právě mezi dobrovolníky (mezi dobrovolníky 
a neangažovanými občany není z hlediska hodnotové orientace žádný rozdíl). 
Postmaterialistická hodnotová orientace nesouvisí ani s rozdělením OOS podle doby vzniku 
na staré a nové. Statisticky signifikantní souvislost jsme nenašli ani mezi postmaterialismem a 
typologií dobrovolnické činnosti podle oblasti OOS. 

Postmateriální hodnotová orientace nepřevažuje v žádné evropské zemi. V některých je však 
rozdíl mezi procentem materialistů a postmaterialistů poměrně malý (v průměru za šest zemí 
– Německo, Francii, Belgii, Británii, Nizozemsko a Itálii – byl v roce 1997 podíl 
jednoznačných materialistů o 7 procentních bodů vyšší než podíl jednoznačných 
postmaterialistů) (Frič, 2003, s. 14). V České republice je podle našich výsledků podíl 
materialistů vyšší než podíl postmaterialistů o 23 procentních bodů, tedy oproti uvedeným 
zemím trojnásobně vyšší. Jestliže Frič v citované publikaci uvádí, že se z hlediska rozsahu 
postmateriálních hodnot v populaci nacházíme zhruba o dvacet let za západním světem, pak 
lze konstatovat, že se to týká stejnou měrou dobrovolníků jako nedobrovolníků a že nevidíme 
signifikantní rozdíly ani z hlediska vzdělání či věku. Západním trendům se ve srovnání 
s ostatními dobrovolníky více blíží pouze dobrovolníci v oblasti poskytování služeb (kde je 
převaha materialistů nejmenší, pouze 13 procentních bodů).  

Reed a Selbee (2003) na základě studie mezi kanadskými občany zjistili, že specifický 
světonázor či étos nevyznačuje dobrovolníky obecně, ale spíše jejich intenzivní jádro, 
dobrovolníky, kteří se angažují s nadprůměrnou intenzitou. Proto jsme v českých datech 
zjišťovali souvislost mezi intenzitou dobrovolnické činnosti a hodnotovou orientací. 
Nadprůměrně intenzivní dobrovolníci se však z hlediska postmateriální/materiální hodnotové 
orientace od ostatních dobrovolníků neodlišují.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
170  Ti, kteří vybrali možnosti „Udržet pořádek ve státě“ a „Bojovat proti růstu cen“, jsou označeni jako 
materialisté, respondenti, kteří zvolili „Poskytnout lidem možnost mluvit do vládních rozhodnutí“ a „Bránit 
svobodu slova“, jsou zařazeni mezi postmaterialisty. Ti, kteří zvolili jednu možnost materialistickou a jednu 
postmaterialistickou jsou označeni jako „smíšený typ“. 
171  Nevychází však statisticky signifikantní souvislost (Asymp.Sig 0,451). 



146 

 

9. Společenská hodnota a podpora dobrovolnictví  
 

9.1 Modernizace a role dobrovolnictví 

Společenská hodnota dobrovolnictví spočívá na obecné rovině ve schopnosti přispívat k 
řešení sociálních problémů. Může to být přímá pomoc s řešením např. rozpadající se sociální 
soudržnosti, poskytování služeb lidem v nouzi, hendikepovaným či nemocným, zajišťování 
smysluplného trávení volného času apod. Může se ale jednat i o nepřímé přispívání formou 
definování a navrhování řešení sociálních problémů a lobbování za jejich realizaci. Zájem 
politiků a jiných představitelů veřejné správy přitahují hlavně možnosti dobrovolnictví přímo 
intervenovat do řešení palčivých sociálních problémů dneška. Společenští vědci zabývající se 
modernizací upozorňují, že míra zapojování dobrovolníků do řešení sociálních problémů se 
zvyšuje, a předpovídají, že časem bude ještě vyšší. Například Rifkin ve své knize „Konec 
práce“ naznačuje, že zbankrotovala přímočará představa o neustále se zdokonalujícím 
welfare-state, který bude pořád lépe a lépe zabezpečovat potřeby lidí. Řešení sociálních 
problémů v kooperaci státu a dobrovolníků se uplatňují stále častěji. Do dobrovolnictví jsou 
vkládány naděje, že pomůže ulevit přetíženému sociálnímu státu, což se ve skutečnosti stále a 
ve zvýšené míře děje. Proto Rifkin mluví o stoupající osobní a kolektivní závislosti na 
dobrovolnictví. V jeho představách spojených s řešením sociálních problémů (např. 
nezaměstnanosti) vystupuje občanský sektor spolu s dobrovolnictvím jako nezbytná 
podmínka přežití nastupujících informačních společností (Rifkin, 1995). 

Teorie reflexivní modernizace (Beck, 1992, 2000; Beck, Bonss, Lau, 2003) si všímá, že 
současné modernizační procesy s sebou přinášejí „destandardizaci práce“, flexibilizaci 
pracovního trhu a způsobů zaměstnávání. Prudce ubývá prostoru pro dlouhodobé zaměstnání 
a pracovní biografie jednotlivců jsou protkávány nejen častými změnami zaměstnání, ale i 
obdobími dočasné nezaměstnanosti. I zde se počítá s dobrovolnictvím jako s přechodnou 
náhradou za ztracené zaměstnání. Dobrovolnickou aktivitou mohou jednotlivci získat novou 
kvalifikaci a udržovat se v pracovní kondici. Nastupující éra postindustriální (znalostní či 
informační) společnosti s sebou přináší zásadní změny nejen v oblasti výrobních technologií, 
ale i na trhu práce, v sociální struktuře společnosti a v životním stylu populace. Přechod k 
moderním informačním technologiím a expanze „nové ekonomiky“, založené na 
zhodnocování digitalizovaných dat, kladou vysoké nároky na funkční gramotnost 
obyvatelstva. Trh práce se stále více orientuje na nabídku pracovních míst vyžadujících 
vysokou flexibilitu a kvalifikaci – její ústřední součástí je schopnost počítačového 
zpracovávání dat. Tzv. „znalostní pracovníci“ (Drucker, 1996) či „symboličtí analytici“ 
(Reich, 2002), tj. vrstva lidí, kteří jsou schopni pracovat s digitální formou dat, se 
jednoznačně stávají vítězi nejnovější vlny modernizace. Jednoduché práce postupně ubývá 
nejen v průmyslu, ale i ve službách. Vytlačuje ji komputerizace, automatizace a to, čemu se 
říká „outsourcing“, tj. stěhování za levnější pracovní silou na Východ, resp. do třetího světa. 
Vize plné zaměstnanosti všeho práceschopného obyvatelstva je neudržitelná. Již dnes se 
formuje velká skupina obyvatelstva, která není schopna a případně ani ochotna vykonávat 
jinou než jednoduchou práci. Chybí jim schopnost přijmout výzvu průběžné revize své 
kvalifikace a pružné koordinace jejích nejrůznějších momentů (Willke, 2000, s. 257). 
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Dobrovolnické aktivity, které tito lidé mohou vykonávat, přebírají roli jejich sociálního 
ukotvení ve světě práce a pomáhají jim začlenit se do nově se formující postindustriální 
společnosti. 

Claus Offe připomíná, že diskontinuita pracovní biografie a klesající podíl pracovní doby na 
době života vede k poklesu důležitosti výdělečné práce v životě lidí (Offe, 2000, s. 188). 
Jednotlivci stále častěji hledají a také nacházejí významnou část vlastní identity a životního 
poslání mimo výdělečnou pracovní sféru. K této „devalvaci placené práce“ však nedochází 
proto, že by jednotlivci raději preferovali dobrovolnickou práci před placeným zaměstnáním, 
jak poznamenává Hustinx. Nejde o změnu v jejich hodnotových orientacích a osobních 
preferencích, je to záležitost životní nezbytnosti. „Změny v zaměstnanecké biografii jsou 
patrně více záležitostí vnějšího tlaku než záměrnou volbou“ (Hustinx, 2007, s. 77). Nicméně 
k častější volbě dobrovolnické práce na úkor práce placené dochází; např. Putnam uvádí, že 
pracovníci zaměstnaní na částečný úvazek odpracují jako dobrovolníci více hodin než 
pracovníci zaměstnaní na plný úvazek (Putnam, 2000, s. 201). 

Současná teorie modernizace říká, že život v postindustriální společnosti je nejistý, protože 
vše je v dynamickém pohybu. Realita této společnosti je těžko uchopitelnou „tekutou 
modernitou“ (Bauman, 2002), kde to, co bylo dříve jasně oddělené, se slévá do jednoho 
proudu. Platí to i o dobrovolnických a výdělečných aktivitách. Díky šíření hybridních 
organizací tzv. „sociální ekonomiky“ (Dohnalová, 2006), tj. častějšího zapojování soukromé 
neziskové sféry (sociálních podniků – družstev, spolků, asociací apod.) do procesu 
poskytování veřejných služeb, se smazává dříve jasná hranice mezi institucemi veřejné 
správy, ziskovými firmami a neziskovými organizacemi využívajícími práci dobrovolníků. 
„Báječný svět nové práce“ (Beck, 2000) stírá hranice mezi placenou a dobrovolnickou prací. 
A to nejen proto, že dobrovolníci za svoji práci dostávají nějakou minimální odměnu. Ukazuje 
se, že i dobře placení znalostní pracovníci se do značné míry stávají dobrovolníky – . Ppracují 
nad rámec svých povinností, protože chtějí. Jsou workholiky, protože je to baví. Tohoto 
poznatku se drží Peter Drucker, když požaduje, aby znalostní pracovníci byli řízeni jako 
dobrovolníci. (Drucker, 1996, s. 5—6).  

Teorie modernizace již delší dobu signalizuje změnu významu a pozice občanského sektoru 
ve společnosti a s ním i dobrovolnictví. Rostoucí podíl veřejných služeb zabezpečovaných 
dobrovolnickými organizacemi, nárůst důležitosti dobrovolnictví jako prostoru pro sociální 
integraci a stírání hranic mezi placenou a dobrovolnickou prací znamená, že rozvoj 
dobrovolnictví se stává jedním z hlavních modernizačních trendů dnešní doby. Dobrovolnická 
práce se z periferní aktivity, která je jen jakýmsi apendixem placeného zaměstnání nebo jeho 
dočasnou náhradou, stává charakteristickým rysem světa práce v informační společnosti sítí.  

 
Podpora dobrovolnictví ze strany veřejné správy 
Koncept dobrovolnictví sice v západních společnostech nachází své uplatnění již delší dobu, 
ale v posledních desetiletích zaznamenává svou renesanci. Ta je spojena především s 
formálním zakotvením statusu dobrovolníka do legislativního systému172 společně s rozvojem 
kultury dobrovolnictví a dobročinnosti, a to i v komerčních firmách (viz firemní 

                                                           
172   Jinak řečeno „institucionalizace role dobrovolníka“ (Musick, Wilson, 2008, s. 421—422). 
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dobrovolnictví). Rostoucí význam dobrovolnictví v postindustriálních společnostech Západu 
dokumentuje i snaha jejich vedení stimulovat a cíleně využívat práci dobrovolníků. Motivem 
veřejné správy k tomuto strategickému kroku je zlepšení dostupnosti a kvality služeb pro 
různé kategorie občanů, zvýšení či udržování sociálního kapitálu ve společnosti, zlepšení 
participace občanů na lokální politice i zvýšení kvality života samotných dobrovolníků.173 
Dobrovolnictví je ze strany veřejné správy běžně vnímáno jako zdroj sociálního kapitálu, 
hlavně však jako cenný pomocník, který zlevňuje zabezpečování welfare služeb. Podle Meijse 
a Hustinx mohou političtí vůdci a veřejná správa podporovat dobrovolnictví např. 
poskytováním daňových úlev OOS i dobrovolníkům. Mohou jim dovolit pracovat méně 
v zaměstnání, aby měli více času na dobrovolnickou aktivitu. Především vláda může dávat 
najevo (signalizovat), jak o dobrovolnickou práci a dobrovolníky stojí,174 např. 
„…upřednostňováním lidí ve veřejné správě, kteří se dobrovolnicky angažují, vláda stvrzuje, 
že dobrovolnictví je součástí kariérních plánů lidí a ne jenom volnočasovou aktivitou“ (Meijs, 
Hustinx, 2009, s. 146). Tím může podporovat dobrovolnictví jako takové a nejen jeho 
jednotlivé formy. Meijs a Hustinx se ve svém „modelu třetí strany“ („third party model“) 
přiklánějí k myšlence, že dobrovolnictví by mělo být podporováno i zvenčí, tj. vládou, 
soukromými firmami a vzdělávacím systémem. Vláda, resp. veřejná správa by podle nich 
měla podporovat jak ochotu jednotlivců stát se dobrovolníkem (volunterability), např. 
podporou reputace dobrovolnictví ve společnosti, tak schopnost OOS rekrutovat a udržet si 
dobrovolníky (recruitability), např. zlepšováním dostupnosti příležitostí dobrovolně pracovat 
(Meijs, Hustuinx, 2009, s. 141—143). Důležitou roli sehrává vláda především v procesu 
odstraňování či snižování bariér dobrovolnické participace občanů vytvářením vhodného 
právního prostředí (viz Volunteer Protection Act v USA) nebo podporou profesionalizace 
manažerů dobrovolníků a kultury znalostí o dobrovolnictví (Meijs, Hustuinx, 2009, s. 146).  

Veřejná politika organizovaného, tj. formálního dobrovolnictví, resp. jeho podpora ze strany 
vlády a veřejné správy se uskutečňuje cestou institucionalizované spolupráce mezi státem a 
OOS, která v jednotlivých zemích dosahuje různé úrovně. Jde především o míru zapojení 
OOS do formování a implementace veřejné politiky. Appleton a Byrne ji vidí na kontinuitu 
od integrace po segregaci OOS, na níž pak rozeznávají čtyři základní přístupy začlěňování 
OOS do veřejné politiky: úplný, částečný, minimalistický a aspirující (Appleton, Byrne, 
2003). Teorie nových sociálních hnutí přišla s konceptem „struktury politických příležitostí“ 
(Tilly, 1978), který klade důraz na otevřenost politického systému vůči nekonvenčním 
participačním aktivitám občanů, jejichž cíle jsou obvykle v konfliktu s cíli aktuální veřejné 
politiky. Aktivity veřejné správy a OOS mohou mít shodné i konfliktní nejen cíle, ale také 
prostředky jejich dosahování. Na kombinaci těchto proměnných vybudoval Adil Najam svůj 
„model čtyř C“, jenž rozděluje vztahy veřejné správy a OOS do čtyř kategorií: kooperace, 
kooptace, komplementarita a konfrontace (Najam, 2000, s. 383). Podle Salamona a Anheiera 
jsou struktura institucionálních příležitostí dobrovolnické participace a charakter veřejné 

                                                           
173  Ukázalo se totiž, že dobrovolnická práce díky s ní spojené zvýšené míře sociálního kapitálu významně 
souvisí s lepší duševní a fyzickou pohodou (sebevědomím) a s celkovou spokojeností se životem (Musick, 
Wilson, 2008, s. 493—503). 
174  Tím stoupá tzv. „signální hodnota“ dobrovolnictví jako uznávané a žádané komodity na trhu práce a 
vzdělání (Hustinx et al., 2010, s. 372—373). 
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politiky vůči formálnímu dobrovolnictví (financování OOS, normativní systém, organizování 
dobrovolnických aktivit) ovlivňovány celkovým welfare režimem uplatňovaným v dané zemi. 
Společně identifikovali tři v praxi uplatňované modely partnerství mezi státem a OOS, jež 
korespondují se třemi režimy welfare státu Esping-Andersna. První (uplatňovaný v rámci 
konzervativního welfare režimu) nazvali „německý korporativní model“; v něm několik 
asociací OOS vytvořilo formální kooperační orgán, se kterým je vláda povinna konzultovat 
otázky ve všech hlavních společenských oblastech. Druhým modelem (fungujícím 
v liberálním welfare režimu) je „americký model zájmových skupin“, který cestou lobbingu 
poskytuje jednotlivým OOS významné možnosti ovlivňovat výsledky legislativního procesu, 
avšak vždy jen ad hoc, tj. formálně nekodifikovaným způsobem. Třetí model (vycházející 
z nového sociálně demokratického welfare režimu) by se dal nazvat „model programové 
spolupráce“. Předpokládá existenci respektované střechové organizace občanského sektoru, 
která by jménem rozhodující části neziskových organizací vyjednávala programové cíle a 
procedury spolupráce se státem; uplatňuje se ve Velké Británii (viz program Compact) 
(Salamon, Anheier, 1994, s. 104).  

 

9.2 Společenský význam dobrovolnictví 

Jak jednotlivé společnosti přistupují k dobrovolnictví, lze zjistit podle míry a formy jeho 
institucionalizace a podpory ze strany politiků, úředníků, celebrit, podnikatelů i běžných 
občanů. Míra podpory záleží také na tom, jaký význam je dobrovolnictví připisován 
představiteli veřejného i soukromého sektoru, veřejností a dobrovolníky samotnými. Význam 
dobrovolnického, resp. občanského sektoru bývá často posuzován v kontextu dalších dvou 
oblastí života společnosti, totiž veřejné a komerční, proto se mu také říká „třetí sektor“. 
Obvykle bývá (především ekonomy) nahlížen jako nejmladší a pro společnost nejméně 
významný. S  růstem podílu dobrovolnictví na řešení sociálních problémů se však situace 
mění. Robert Payton a Michael Moody konstatují, že v současné společnosti existuje široký 
vějíř možností, jak přistoupit k řešení sociálních problémů, i široká škála důvodů, proč zvolit 
právě filantropickou (dobrovolnickou) variantu řešení. V zásadě lze podle nich tyto důvody 
zredukovat do tří kategorií (Payton, Moody, 2008, s. 86—91), které jsme pro naše potřeby 
modifikovali následovně: 

Dobrovolnictví je skutečně jedinou efektivní odpovědí na daný problém. Stát ani trh si s ním 
nevědí rady. Význam dobrovolnictví ve společnosti je tedy chápán jako náhrada státu či trhu v 
akutní situaci. Je po ruce jako náhradní řešení, resp. kompenzace jejich selhání. 

Dobrovolnictví je jedním z možných řešení, které doplňuje ostatní řešení nabízené státem 
nebo trhem. Kolektivní hodnota dobrovolnictví zde spočívá v tom, že představuje vhodný 
(levný, výhodný, flexibilní) a někdy i rovnocenný komplement především státní intervence do 
řešení sociálních problémů.  

Dobrovolnictví je preferovanou a nejvhodnější alternativou řešení problémů. V tomto případě 
kolektivní hodnota a společenský význam dobrovolnictví spočívá v jeho kulturně 
oceňovaných vlastnostech, které při řešení sociálních problémů nelze ničím nahradit.  

Jak už jsme předznamenali v teoretické části této publikace, s nástupem nových 
modernizačních trendů postindustriální společnosti se do popředí pozornosti stále více 
dostává chápání dobrovolnictví jako svébytného sektoru společnosti, který sice není všelékem 
na palčivé sociální problémy dnešní doby, ale jeho přístup k řešení těchto problémů nemůže 
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být ničím jiným nahrazen. Jde o přístup, který je nerozlučně spjatý s emancipací altruistického 
pohledu na svět i s pozitivní perspektivou dalšího vývoje společnosti. Dá se říct, že právě 
tento pohled na význam dobrovolnictví nejlépe koresponduje s reflexivním vzorcem 
dobrovolnictví, jenž charakterizuje postindustriální společnosti. Naopak kompenzační a 
komplementární vidění významu dobrovolnictví je typické pro kolektivní vzorec 
dobrovolnictví, který je srostlý s industriální érou vývoje západních společností. Trend 
nástupu emancipační vize významu dobrovolnictví dobře dokumentuje „Všeobecná deklarace 
o dobrovolnictví“ z r. 2001, v níž se uvádí: „Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem 
občanské společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva – touhu po míru, svobodě, 
příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny.“175 Položili jsme si tedy otázku, jak je 
společenský význam dobrovolnictví vnímán českou veřejností? Pro její zodpovězení jsme 
respondentům předložili baterii osmi výroků, které indikovaly kompenzační, komplementární 
a emancipační význam dobrovolnictví. Respondenti k nim měli zaujmout pozitivní nebo 
odmítavý postoj na 4 stupňové škále od 1 (rozhodně souhlasím) až po 4 (rozhodně 
nesouhlasím). Nejdříve jsme s pomocí faktorové analýzy zkontrolovali validitu škály. 
Ukázalo se, že respondenti vnímají význam dobrovolnictví jen v binární poloze. Faktorovou 
analýzou jsme totiž získali pouze dva faktory, z nichž první reprezentoval emancipační pohled 
na dobrovolnictví a druhý sloučil kompenzační a komplementární pohled dohromady. Tento 
faktor jsme nazvali „reziduální“, protože vyjadřuje význam dobrovolnictví, který je odvozený 
od dominantní role welfare-state v procesech řešení sociálních problémů. Pro dobrovolnictví 
vyhrazuje jen zbytkovou oblast služeb, kde welfare-state nechce anebo nemůže působit. 
Dobrovolnictví tedy připisuje roli jakéhosi reziduua veřejné politiky státu. První, emancipační 
faktor byl sycen proměnnými, které měly zdůrazňovat hodnotu dobrovolnictví jako 
alternativy k sociálnímu státu a zároveň i jako humanistické alternativy dravého kapitalismu 
ve smyslu vytváření protiváhy konzumní společnosti. V jejich podání se měli dobrovolníci 
jevit jako nositelé procesu vytváření nové demokracie a pozitivní změny celé společnosti. Jde 
o hodnoty, které vystupují do popředí, nahlížíme-li dobrovolnictví z „perspektivy občanské 
společnosti“ a „volnočasové perspektivy“ (viz první kap.). Druhý reziduální faktor byl sycen 
stimuly vyjadřujícími význam dobrovolnictví jako náhradního řešení při selhání systému 
veřejných služeb (vědomí, že systém selhává), bez nichž by česká společnost aktuálně 
nemohla fungovat. K tomuto faktoru byly přiřazeny ještě proměnné vyjadřující kompenzaci 
demokratického deficitu a deficitu vládnutí. V tomto případě jde o kolektivní hodnoty 
dobrovolnictví, které byly do baterie otázek zakomponovány především v intencích 
„neziskové perspektivy“ nahlížení na dobrovolnictví. 

 

Tabulka 9.1 Faktorová analýza postojů respondentů k výrokům indikujícím společenský 
význam dobrovolnictví 

Faktor  

1 eman 

40% 

2 rezid 

14% 

Průměr*  

a) Dobrovolníci nabízejí něco jiného, než mohou zajistit placení 
profesionálové. 

,641 ,116 2,01 

d) Dobrovolnictví umožňuje lidem aktivně působit v demokratické 
společnosti. 

,739 ,048 1,99 

                                                           
175  Schváleno mezinárodní správní radou IAVE – Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí – 
na 16. světové konferenci dobrovolníků v Amsterodamu, v lednu 2001, tj. v Mezinárodním roce 
dobrovolníků. 

Selma Hamdi
Zvýraznění

Selma Hamdi
Zvýraznění

Selma Hamdi
Zvýraznění



151 

 

e) Dobrovolníci pomáhají vytvářet lepší svět. ,784 ,121 1,87 

g) Dobrovolníci ukazují cestu, jak změnit společnost založenou na 
sobectví 

,676 ,254 1,99 

b) Kdyby si stát plnil všechny povinnosti, nebylo by zapotřebí 
dobrovolníků. 

-,134 ,816 2,21 

c) Bez práce dobrovolníků by naše společnost vůbec nemohla fungovat. ,465 ,512 2,36 

f) Tam, kde vláda nedokáže zasáhnout, musí nastoupit dobrovolníci. ,480 ,569 2,11 

h) Nakonec se ukáže, že i politiku mohou lépe dělat dobrovolníci. ,244 ,647 2,46 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. 
Rotation converged in 3 iterations. 

*  Respondenti hodnotili výroky na 4 stupňové škále (od 1 = rozhodně souhlasím až 4 = rozhodně ne souhlasím), 
proto čím nižší je číslo průměrného hodnocení, tím vyšší souhlas s výrokem vyjadřuje.  

 

V součtu jednoznačně převažoval příklon k emancipačnímu pohledu na význam 
dobrovolnictví. Čtyři z pěti respondentů věří, že dobrovolníci pomáhají vytvářet lepší svět a 
ukazují cestu, jak změnit společnost založenou na sobectví. Mezi výroky, které 
reprezentovaly reziduální pohled na význam dobrovolnictví, se s největším souhlasem (65%) 
setkal výrok „Tam, kde vláda nedokáže zasáhnout, musí nastoupit dobrovolníci“. Za ním 
(59%) se umístil výrok „Kdyby si stát plnil všechny povinnosti, nebylo by zapotřebí 
dobrovolníků“. Za zásadní zjištění lze považovat to, že v odpovědích respondentů se oba 
pohledy na význam dobrovolnictví nevylučovaly, ale naopak vysoce mezi sebou korelují (R= 
0,426 na hladině významnosti 0,01). Taktéž je nutné upozornit, že emancipační a reziduální 
faktory vysvětlují jen 54% variance odpovědí respondentů, což signalizuje buď značnou 
nevyhraněnost názorů respondentů, anebo nízkou reliabilitu škály výroků (což se ale 
nepotvrdilo; test CA = 0,767). Na názorovou nevyhraněnost respondentů týkající se 
hodnocení významu dobrovolnictví poukazuje celková struktura vnímání významu 
dobrovolnictví kombinující vysoký a nízký emancipační či reziduální význam. Většina (69%) 
respondentů kombinuje buď vysoký emancipační a vysoký reziduální význam, anebo nízký 
emancipační a nízký reziduální význam. Lze se tedy oprávněně domnívat, že u většiny 
respondentů oba významy dobrovolnictví do značné míry splývají. 

 

Tabulka 9.2 Struktura vnímání společenského významu dobrovolnictví (%) 

Reziduální pohled Emancipační pohled 
Vysoký Nízký 

Vysoký 47 19 

Nízký 12 22 

 N = 2690 
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Navzdory vše pronikající konzumní společnosti a rostoucí kulturní hegemonii trhu existuje 
v západních společnostech „široce akceptovaný názor, že dobrovolníci jsou více než jenom 
doplňující a levnější lidský zdroj, že jsou to lidé, kteří přinášejí něco, co je kvalitativně jiné, 
než co mohou poskytnout placení zaměstnanci“ (Rochester, 2010, s. 245). V Česku je situace 
obdobná, ale s tím dodatkem, že kromě široce sdílené emancipační vize role dobrovolnictví ve 
společnosti zde máme i široce sdílenou vizi reziduální. Srovnání s údaji získanými před deseti 
lety (Frič et al., 2001) naznačuje, že emancipační pohled na význam dobrovolnictví je na 
vzestupu a reziduální na sestupu; v případě vzestupu emancipačního pohledu však zatím nelze 
mluvit o potvrzeném trendu. 
 

Tabulka 9.3 Význam dobrovolnictví (%) 

Rozhodně/spíše souhlasím  

2000 2004 2009 

a) Dobrovolníci nabízejí něco jiného, než mohou 
zajistit placení profesionálové. 

63 76 70 

b) Kdyby si stát plnil všechny povinnosti, nebylo 
by zapotřebí dobrovolníků. 

70 67 59 

N = 693/1118/3811 

 

Poněkud překvapivě působí výsledky mezinárodního srovnání, z něhož vyplývá, že 
emancipační hodnota dobrovolnictví je v Česku vnímána ve výrazně větší míře než např. 
v Německu nebo ve Velké Británii. ČR se v tomto smyslu více přibližuje ke skandinávským 
zemím, jako jsou Norsko a Dánsko. Toto srovnání nám napovídá, že vztah mezi stupněm 
modernizace země a vnímáním společenské hodnoty dobrovolnictví neexistuje vztah přímé 
úměry a že zde významnou roli hrají také kulturní faktory a aktuální situace ve vztahu 
občanského sektoru a státu. 

 

Tabulka 9.4 Dobrovolníci nabízejí něco jiného, než mohou zajistit placení profesionálové. (%) 

 
Dánsko 

Holand-
sko 

Irsko Německo Norsko Švédsko 
Velká 

Británie 
Česko 

Rozhodně/spíše 
souhlasím 

82 37 59 41 81 57 56 70 

Rozhodně/spíše 
nesouhlasím 

12 46 21 28 6 23 33 22 

Nevím 6 16 20 30 12 21 12 8 

* Zdroj údajů za Norsko viz Wollebaek, Selle a Lorentzen 2000, zdroj za ostatní země mimo ČR viz Gaskin a Smith 1997 s. 56. 

 

Statisticky významný vliv sociálně demografických znaků respondentů na variabilitu jejich vnímání 
významu dobrovolnictví nebyl prokázán. Jako významné faktory se v tomto směru prosadily faktor 
vztahu k dobrovolnictví (obsahující statusy formálního dobrovolníka, neformálního dobrovolníka a 
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ne-dobrovolníka, také zápal pro dobrovolnickou činnost a pozitivní hodnocení budoucnosti 
dobrovolnictví) a faktor organizační, resp. komunitní vazby. Ze získaných dat vyplývá, že mezi 
vztahem k dobrovolnictví a významem dobrovolnictví existuje přímá úměra. Čím více se respondent 
přibližuje statusu formálního dobrovolníka, tím je pravděpodobnější, že bude vysoce oceňovat 
emancipační i reziduální význam dobrovolnictví.  

 

Tabulka 9.5 Struktura vnímání společenského významu dobrovolnictví podle vztahu k dobrovolnictví 
(%) 

Vztah k dobrovolnictví 
Význam dobrovolnictví 

Formální 
dobrovolník 

Neformální 
dobrovolník 

Nedobrovolník 

Vysoký emancipační + vysoký reziduální 52 49 43 

Nízký emancipační + nízký reziduální 16 20 28 

Vysoký emancipační + nízký reziduální 23 21 14 

Nízký emancipační + vysoký reziduální 9 10 15 

Celkem 100 100 100 

 N = 2690 

 
Pro ilustraci můžeme uvést, že s výrokem „Kdyby si stát plnil všechny povinnosti, nebylo by 
zapotřebí dobrovolníků.“ souhlasilo až 70% nedobrovolníků, ale jen 61% neformálních a 53% 
formálních dobrovolníků. Rozdíly ve vztahu k dobrovolnické práci mezi neformálními a 
formálními dobrovolníky jsou zcela zřetelné. Mezi organizovanými dobrovolníky 
jednoznačně převažují tzv. zapálení dobrovolníci nad vlažnými (76% : 24%), u neformálních 
je tomu naopak (39% : 61%). Pod „zapálenými“ dobrovolníky rozumíme ty, kteří uvedli, že 
kdyby se museli vzdát dobrovolnické práce, měli by pocit ztráty, a dále odmítli výrok, že 
dobrovolnická práce pro ně nic zvláštního neznamená. Vlažní dobrovolníci se ke své 
dobrovolnické práci staví opačným způsobem. Zápal pro dobrovolnickou práci významně 
ovlivňuje hodnocení významu dobrovolnictví ve společnosti. Zapálení dobrovolníci 
významně častěji připisují dobrovolnictví vysoký emancipační i reziduální význam. 

 

Tabulka 9.6 Struktura vnímání společenského významu dobrovolnictví podle zápalu pro 
dobrovolnickou práci (%) 

Dobrovolník Význam dobrovolnictví 
Zapálený Vlažný 

Vysoký emancipační + vysoký reziduální 60 (+) 42 (--) 

Nízký emancipační + nízký reziduální 9 (---) 27 (+++) 

Vysoký emancipační + nízký reziduální 25 20 

Nízký emancipační + vysoký reziduální 6 11 (+) 

Celkem 100 100 
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 N = 898 

 

Vysoký emancipační a reziduální význam připisovaný dobrovolnictví je také v těsném vztahu 
s hodnocením budoucnosti dobrovolnictví. Čím pozitivněji se respondentům budoucnost 
dobrovolnictví jevila, tím vyšší emancipační i reziduální význam mu připisovali.176  

 

Tabulka 9.7 Emancipační význam a pohled na budoucnost dobrovolnictví (%) 

Emancipační význam dobrovolnictví Dobrovolnictví v ČR má velkou budoucnost. 
Vysoký Střední Nízký 

Rozhodně/spíše souhlasím 79 41 15 

Rozhodně/spíše nesouhlasím 21 69 85 

Celkem 100 100 100 

 N = 2817 

 R = ,446 

 

Tabulka 9.8 Reziduální význam a pohled na budoucnost dobrovolnictví (%) 

Reziduální význam dobrovolnictví Dobrovolnictví v ČR má velkou budoucnost. 
Vysoký Střední Nízký 

Rozhodně/spíše souhlasím 81 54 34 

Rozhodně/spíše souhlasím 19 46 66 

Celkem 100 100 100 

 N = 2793 

 R = ,368 

 

Přijatý koncept vzorců dobrovolnictví předpokládá, že emancipační význam dobrovolnictví 
odpovídá individualistickému, resp. reflexivnímu vzorci dobrovolnictví a reziduální zase 
kolektivnímu vzorci. Získaná data však vykazují značnou anomálii od tohoto předpokladu. 
Respondenti s vysokou mírou kolektivistické orientace a zároveň se silnou vazbou na 
organizaci, v níž dobrovolně pracují, vykazují statisticky významný sklon jak 
k emancipačnímu, tak i k reziduálnímu vnímání významu dobrovolnictví. I když korelace 
mezi emancipačním a reziduálním vnímáním dobrovolnictví na jedné straně a vazbou na 
organizaci na straně druhé není nijak závratně vysoká (viz Tabulku 9.9), přece jen potvrzuje 
předcházející zjištění o významném vlivu organizace (statusu formálního dobrovolníka) na 

                                                           
176 Těsnost této statistické závislosti dokazují hodnoty korelačního koeficientu R = ,446 a R ,368. 
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vnímání významu dobrovolnictví. Kultura emancipačního i reziduálního významu 
dobrovolnictví se v prostředí OOS šíří paralelně, bez ohledu na oblast působení. Mezi 
emancipačním či reziduálním vnímáním významu dobrovolnictví a oblastí, v níž působí OOS, 
které je respondent členem, nebyla nalezena žádná významná statistická souvislost. Kultura 
paralelního šíření emancipačního i reziduálního významu dobrovolnictví v českých OOS je 
z organizačního hlediska univerzální. Šíří se stejně v organizacích malých i velkých, starých i 
nových, profesionalizovaných i neprofesionalizovaných. Všechny typy OOS se zkrátka snaží 
šířit pozitivní význam dobrovolnictví celkově a mezi jeho emancipační a reziduální dimenzí 
nečiní příliš velký rozdíl. 

 

Tabulka 9.9 Korelace mezi významem dobrovolnictví a mírou komunitní či organizační 
vazby respondenta 

 Emancipační Reziduální 

Míra kolektivismu ve vztahu k organizaci177  ,207**  ,176**  

Míra vazby respondenta na OOS178 ,279**  ,188**  

 

Rochester uvádí, že hodnota dobrovolnictví pro komunitu či společnost má dvě dimenze: 1. 
dobrovolnictví pomáhá řešit problém zvyšující se atomizace společnosti; 2. dobrovolnictví 
poskytuje nástroje nejen pro konfrontaci dosaženého poznání těch, kteří jsou u moci, ale 
zaručuje také přístup komunit k příležitostem a službám, které potřebují (Rochester, 2010, s. 
245). Kromě řešení problému sociální soudržnosti poukazuje Rochester na to, že 
dobrovolnictví jako takové emancipuje komunitu, protože posiluje její autonomii a 
seberegulaci.  Domníváme se, že právě toto spojení emancipace komunity a komunitního 
kolektivismu stojí v pozadí pěstování kultury paralelního emancipačního a reziduálního 
významu dobrovolnictví v českých OOS. Kolektivisticky orientovaní formální dobrovolníci 
oceňují jak emancipační, tak reziduální vizi dobrovolnictví, protože obě považují za užitečné 
pro komunitu. Na datech v Tabulce 9.10 lze dobře vidět, jak se respondenti, kteří vnímají 
vysokou vazbu své organizace na širší komunitu, významně častěji než ostatní přiklánějí 
k vysokému emancipačnímu i reziduálnímu významu dobrovolnictví. To by také vysvětlovalo 
paradoxní situaci, kdy v ČR převažuje emancipační vidění významu dobrovolnictví a zároveň 

                                                           
177   Míra kolektivismu ve vztahu k organizaci byla konstruována na základě hodnocení důležitosti, 
kterou 
 respondenti připisovali následujícím důvodům pro své rozhodnutí pracovat pro danou organizaci:  
- má ve svém středu výraznou osobnost, 
- jsou v ní lidé, kterým důvěřuji, 
- pomáhá lidem v mém okolí, 
- je mi blízká její ideologie, světonázor, který prosazuje. 

178   Míra vazby respondenta na organizaci byla konstruována na základě souhlasu či nesouhlasu 
respondentů s následujícími výroky: „V organizaci mám někoho, s kým se mohu poradit při důležitých 
rozhodnutích“; „Když se cítím osamělý(á), v organizaci je několik lidí, s nimiž si mohu promluvit“; „Práce v 
organizaci mi přináší možnosti mluvit s doposud neznámými lidmi“; „Díky kontaktu s lidmi v organizaci se 
zajímám o i lidi, kteří jsou zcela jiní než já“; „Díky kontaktu s lidmi v organizaci se zajímám i o to, co se děje 
mimo můj domov“. 
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vysoce převažují dobrovolníci s tradičním (kolektivním) stylem dobrovolnické práce nad 
těmi, kteří se vyznačují stylem reflexivním (viz kap. 4).  

 

Tabulka 9.10 Struktura vnímání společenského významu dobrovolnictví podle vnímané 
vazby OOS na komunitu (%) 

Vnímaná vazba organizace na komunitu179 Význam dobrovolnictví 
Vysoká Střední Nízká 

Vysoký emancipační + vysoký reziduální 70 48 38 

Nízký emancipační + nízký reziduální 5 17 30 

Vysoký emancipační + nízký reziduální 17 27 23 

Nízký emancipační + vysoký reziduální 8 8 8 

Celkem 100 100 100 

 N = 2690 

 

9.3 Společenské klima  
Proč ale OOS šíří kromě emancipační vize i reziduální vizi fungování dobrovolnictví ve 
společnosti? Rochester upozorňuje, že chápání dobrovolnictví ve společnosti značně 
ovlivňuje nezisková perspektiva nahlížení na dobrovolnictví, která ovládá velkou část 
diskurzu o dobrovolnictví a občanském sektoru vůbec (Rochester, 2010, s. 239—242). Právě 
tato silně ekonomicky podbarvená perspektiva orientuje pozornost představitelů občanského 
sektoru na otázky spojené se zapojováním OOS do veřejných politik. V Česku jako 
postkomunistické zemi se k tomu přidávají různé fámy a mýty degradující význam 
dobrovolnictví ve společnosti na reziduální dimenzi. Jde hlavně o dva tzv. „reliktní mýty“ 
spojené se dvěma polárními ideologickými proudy, které se etablovaly na české politické 
scéně. První se zrodil v neoliberálním prostředí a považuje občanský sektor výlučně za sféru 
naprosté ekonomické nezávislosti na státu.  Státní dotace pro OOS a jakoukoliv podporu 
dobrovolnictví proto považuje za relikt komunistické éry. Druhý, vyrůstající z podhoubí 
sociálně demokratické ideologie, zase říká, že welfare-state je univerzální nástroj na řešení 
sociálních problémů a OOS představují pouze zbytek/pozůstatek úsilí zaostalých tradičních 
společností vyrovnat se s vlastními problémy. Dobrovolnictví je tedy vnímáno spíše jako 
archaický způsob přístupu k sociálním problémům, který v moderní společnosti může vůči 
institucím veřejné správy plnit nanejvýš doplňkovou funkci (Angelovská, Frič, Goulli, 2009, 
s. 87). Tyto mýty dodávají zdání legitimity politickému ignorantství vůči OOS a chaosu ve 
veřejné politice v oblasti občanského sektoru. Prestiž a společenská hodnota dobrovolnictví a 
OOS je v očích většiny českých politiků malá. Alespoň tak lze usuzovat z malé podpory, již 
dobrovolnictví za posledních dvacet let prokazovali.  

                                                           
179   Proměnná „vazba organizace na komunitu „ byla zkonstruována z položek, které odpovídaly 
následujícím otázkám, respektive výrokům (obojí týkající se organizace, ve které respondent pracuje), k nimž 
respondent vyjadřoval míru souhlasu či nesouhlasu: „Myslíte si, že tato organizace je důležitá pro život lidí, kteří 
s vámi žijí v místě vašeho bydliště?“; „Organizace přispívá k většímu porozumění mezi místními lidmi“; 
„Organizace podporuje místní ekonomiku“; „Organizace udržuje místní společenský život“; „Organizace 
zlepšuje místní služby“; „Organizace posiluje sebeúctu a soudržnost místních lidí“. 
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Ke každé hodnotě, kterou společnost uznává a rozhodne se ji chránit, musí být přiřazena 
norma posilující chování, jež je nositelem dané hodnoty. V ČR zatím nebyl přijat obecný 
zákon na podporu dobrovolnictví. Zákon č. 198/2002 o dobrovolnické službě, platný od r. 
2003, směřuje podporu státu pouze k „vysílacím organizacím“, tj. „organizacím agenturního 
charakteru, které zprostředkovávají dobrovolnictví, nebo velkým, dostatečně finančně a 
institucionálně zabezpečeným organizacím“ (Tutr, 2005, s. 16). Uvedené konstatování, které 
v r. 2005 učinil Vojt ěch Tutr na základě výsledků dotazování v 36 OOS, platí dodnes. Dosud 
se také představitelé většiny OOS nemohou zbavit dojmu, že stát uznává pouze „akreditované 
dobrovolníky“ (vyslané vysílacími organizacemi), kteří jsou však ve srovnání se zbytkem 
dobrovolnické populace v absolutní menšině (podle dat získaných v našem výzkumu tvoří 
5,4% z celkového počtu formálních dobrovolníků). Česká společnost zatím zcela nezachytila 
modernizační trend institucionalizace role dobrovolníka a ukotvování jeho statusu do 
legislativního systému. I když se situace od r. 2000 postupně mění, zůstává institucionalizace 
role dobrovolníka většinou uzavřena v hranicích nových servisních organizací působících 
v oblasti zdravotnických, sociálních a vzdělávacích služeb. V r. 2008 byla stanovena 
„Pravidla pro integraci dobrovolnictví ve zdravotnictví“ a role dobrovolníků byla zakotvena i 
do novely zákona o sociálních službách z r. 2007. Formální zakotvení spolupráce 
s dobrovolníky a dokonce i rozvoj dobrovolnictví v určitých oblastech se od r. 2004 objevuje 
v programech a projektech Ministerstva školství a mládeže (viz např. „Program státní podpory 
práce s dětmi a mládeží pro NNO“, program „Evropská dobrovolná služba“ a projekt „Klíče 
pro život“). Dobrovolnická centra se etablovala na půdě řady zdravotnických a sociálních 
zařízení (Tošner, 2010). Ačkoli lze samozřejmě tento vývoj vnímat jako pokrok, OOS ani 
dobrovolníkům to nestačí. 

Trend institucionalizace role dobrovolníka je významně ovlivňován právě převládající 
neziskovou perspektivou nahlížení na dobrovolnictví, která se váže hlavně na reziduální 
dimenzi významu dobrovolnictví ve společnosti. Pravděpodobně právě tento deficit 
legislativního uznání dobrovolnictví stimuluje OOS, aby šířily reziduální hodnotu 
dobrovolnictví. Chtějí tak přitáhnout pozornost politiků (zákonodárců) a legislativců, kteří o 
emancipační vizi dobrovolnictví nejeví zájem. Součástí emancipačního úsilí českých OOS je i 
to, co je v západních demokratických zemích už dávno samozřejmost, jež však s nástupem 
reflexivního vzorce dobrovolnictví začíná být stále více problematizována. Proti státní 
podpoře dobrovolnictví, která se soustřeďuje na formální dobrovolnictví a vytváří tzv. 
„dobrovolnický průmysl“ odtržený od zbytku dobrovolnictví ve společnosti, se otevřeně staví 
např. Rochester. Upozorňuje, že grantové mechanismy veřejných institucí přinášejí zvýšenou 
míru formalizace a standardizace, ohrožují dobrovolnický étos a spontánní charakter 
dobrovolnických aktivit (Rochester, 2010, s. 241—242). V podstatě upozorňuje na další 
trend, tj. vyhýbání se státní podpoře ze strany OOS, aby si tak lépe mohly uchovat svoji 
autenticitu a dobrovolnický étos. Tuto tendenci můžeme také považovat za součást 
emancipačního pohledu na význam dobrovolníků ve společnosti; typově patří do reflexivního 
vzorce dobrovolnictví. 

Jak již bylo řečeno výše, vláda a veřejná správa mohou dobrovolnictví podporovat nejen 
materiálně, ale i symbolicky – morálně, formou šíření étosu dobrovolnictví a prestiže práce 
pro veřejně prospěšné účely. Instituce veřejné správy zkrátka mohou přispívat k formování 
společenského klimatu, které je dobrovolnictví pozitivně nakloněno. Mohou podporovat 
dobrou reputaci dobrovolníků (oceňovat jejich přínos) a propagovat neformální normy 
občanské zodpovědnosti, které dodávají dobrovolnictví nezpochybnitelnou legitimitu 
(Haddad, 2007, s. 75). Představu o tom, jak je takové klima v ČR rozšířené, si lze udělat na 
základě následujících zjištění. Tři z pěti (61%) dotázaných občanů si myslí, že v ČR převládá 
názor, podle kterého by se každý člověk měl alespoň jednou za život věnovat dobrovolnické 
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práci pro jiné. A 71% respondentů se domnívá, že v ČR převažují lidé, kteří dobrovolnickou 
práci pokládají za něco, na co může být člověk pyšný. Jak je vidět, „pro-dobrovolnické klima“ 
převažuje, ale rozhodně nepůsobí na každého. Dokonce lze říct, že v očích významného 
podílu české populace má dobrovolnictví špatnou image a nízkou legitimitu. Přibližně čtvrtina 
(24%) dotázaných občanů považuje dobrovolníky za naivní lidi, kteří netuší, že je někdo 
zneužívá. Pozoruhodné je, že k tomuto názoru se také přiklání jedna pětina formálních i 
neformálních dobrovolníků. U ne-dobrovolníků zase nepřekvapuje, že právě u nich se 
dobrovolníci nejčastěji „t ěší“ špatné pověsti.  

 

Tabulka 9.11 Vztah k dobrovolnictví a špatná reputace dobrovolnictví (%) 

Vztah k dobrovolnictví 
Dobrovolníci jsou naivní lidé, kteří nevědí, že je 
někdo zneužívá. Formální 

dobrovolník 
Neformální 
dobrovolník 

Ne-dobrovolník 

Rozhodně/spíše souhlasím 19 20 35 

Rozhodně/spíše nesouhlasím 81 80 65 

Celkem 100 100 100 

 N = 3373 

 

S jistou mírou zjednodušení bychom mohli markantní rozdíly mezi dobrovolníky a ne-
dobrovolníky v případě vnímání legitimity dobrovolnictví popsat jako důsledek pozitivní 
satisfakce, kterou dobrovolníci získávají ze svých dobrovolnických aktivit. Rozhodně nejde o 
důsledek socializace dobrovolníků v OOS, protože míra odmítání špatné reputace 
dobrovolnictví je stejná u formálních i neformálních dobrovolníků. 

Špatná reputace dobrovolníků, resp. nízká legitimita dobrovolnictví v české společnosti 
statisticky významně souvisí i s výškou emancipační hodnoty, která je dobrovolnictví 
připisována. Čím menší emancipační význam respondenti dobrovolnictví připisovali, tím 
pravděpodobněji mělo dobrovolnictví v jejich očích špatnou reputaci. Z druhé strany platí, že 
prosazování dobrovolnického étosu a legitimity dobrovolnictví je součástí širšího procesu 
sociálního učení, který napomáhá pochopit vizi dobrovolnické práce jako reálné vývojové 
alternativy konzumní společnosti.  

 
Tabulka 9.12 Emancipační význam a špatná reputace dobrovolnictví (%) 

Emancipační význam dobrovolnictví Dobrovolníci jsou naivní lidé, kteří nevědí, že je 
někdo zneužívá.  Vysoký Střední Nízký 

Rozhodně/spíše souhlasím 22 31 48 

Rozhodně/spíše nesouhlasím 78 69 52 

Celkem 100 100 100 

 N = 2942 
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Překonávání špatné reputace dobrovolnictví v očích ne-dobrovolníků a šíření 
dobrovolnického étosu i emancipační hodnoty, resp. významu dobrovolnictví v české 
společnosti jistě není lehkým úkolem. Musick a Wilson nám připomínají, že „hodnoty 
neexistují izolovaně jedna od druhé, ale sdružují se do ideologií a světonázorů“ (Musick, 
Wilson, 2008, s. 83). Při čtení těchto slov nás okamžitě napadá, jestli špatná reputace, resp. 
nízká legitimita dobrovolnictví v očích značné části české veřejnosti není pozůstatkem éry 
socialismu a odstrašujícího příkladu tehdejšího ideologizovaného, mandatorního 
dobrovolnictví. Účast na dobrovolnických aktivitách organizovaných v zaměstnání nebo 
v obci považovali tehdejší odpůrci režimu za důsledek nátlaku či manipulace ze strany 
režimu. Zkusme zjistit, jestli současná situace není v něčem podobná té minulé. Vidí odpůrci 
současného režimu (který považují za nespravedlivý a nedemokratický) dobrovolnictví 
podobným způsobem jako odpůrci minulého režimu? Berou existenci dobrovolníků jako 
zmanipulovaný důkaz legitimity současného režimu? Zdá se, že ano. Přívrženci KSČM jako 
jediní ze všech vykazují statisticky významný sklon považovat dobrovolníky za naivky 
neschopné prohlédnout, že s nimi někdo manipuluje. Se změnou režimu se karta obrátila a ti, 
kteří byli dříve považováni za manipulátory dobrovolníků, nyní sami odhalují manipulaci 
v pozadí dobrovolnictví. Ideologická perspektiva nahlížení na dobrovolnictví je tedy stále 
aktuální, naštěstí v daleko menší míře než za bývalého režimu. 

 

Tabulka 9.13 Špatná reputace dobrovolnictví podle stranické afiliace (%) 

Politická strana 
Dobrovolníci jsou naivní lidé, kteří 
nevědí, že je někdo zneužívá.  

ODS ČSSD KDU-
ČSL 

KSČM TOP 09 Jiná Nevolič 

Rozhodně/spíše souhlasím 27 26 22 36 26 29 30 

Rozhodně/spíše nesouhlasím 73 74 78 64 74 71 70 

Celkem 100 100 100 100 100 100 100 

 N = 3377 

 

Mohlo by se zdát, že šíření dobrovolnického étosu ve společnosti naráží na ideologické 
bariéry, a proto značná část populace neuznává jeho legitimitu. Nejde však jenom o 
ideologické bariéry. Již byla zmíněna malá podpora dobrovolnictví ze strany politiků a 
zákonodárců, která je v příkrém kontrastu se široce akceptovaným přínosem dobrovolnictví 
pro sociální soudržnost. Lidé chápou význam dobrovolnictví jako sociálního tmelu místního 
společenství i celé společnosti, ale nevidí patřičnou odezvu na straně zodpovědných veřejných 
činitelů a uznání dobrovolnictví v očích jejich společenského okolí. Upozornili nás na to 
výsledky výzkumu z r. 1999, ve kterém pouze 45% oslovených dobrovolníků uvedlo, že 
dobrovolnická práce jim také přinesla společenské „uznání a prestiž“. Naopak jedna třetina 
všech dotázaných (tj. dobrovolníků i ne-dobrovolníků dohromady) připustila, že lidé, kteří 
dobrovolně a zadarmo pracují pro jiné, jsou ostatním k smíchu (Frič et al., 2001, s. 65, 69). 
Problém společenského uznání dobrovolnictví se jeví jako velmi aktuální i dnes. Účastníci 
našich focus groups ve všech skupinách bez výjimky upozorňovali na malou podporu 
dobrovolnictví ze strany společnosti. „To právě v té společnosti chybí to povědomí, že 
dobrovolnictví je naprosto normální věc a dokonce je to naší i ctí.“ (S8) „Tu cestu proklestit, 
aby to byla norma“ (S10). „Jsme jako dobrovolníci málo jakoby (…) pozdviženi nebo 
pochváleni“ (T5); „ale za tu práci těm lidem ani nikdo nepoděkuje ze strany vládních 



160 

 

organizací nebo jaksi státu“ (T6). Takové a podobné stesky na adresu společnosti připomínají 
úvahy Pitirima Sorokina v jeho práci o altruismu z poloviny minulého století. Dobrovolníci 
svojí aktivitou vlastně dělají více, než se od běžného občana vyžaduje. Nacházejí se nad 
morálním standardem společnosti a namísto veřejné satisfakce se často dostávají do konfliktů 
s většinovou společností, která je může vnímat jako svého druhu devianty (Sorokin, 1950, s. 
81—84). K této paradoxní situaci dochází právě proto, že dobrovolnická participace není 
všeobecně akceptovanou a veřejnými činiteli symbolicky podporovanou hodnotou a normou. 
Menšinový podíl formálních dobrovolníků v české společnosti a slabost jejich normativní 
motivace napovídá tomu, že se nacházíme v obdobné situaci. Čeští formální dobrovolníci 
projevují vysokou míru uspokojení ze své práce, a proto také většinou pracují dlouhodobě. 
Pociťují však nedostatek signálů, že o ně vláda, veřejná správa a jejich občanské okolí 
skutečně stojí. Nedostává se jim očekávaných symbolických odměn ze strany oficiálních 
autorit společnosti. Mají pocit, že dobrovolnictví vytváří zvláštní svět nebo odvětví pracovní 
aktivity, za jehož hranicemi je „vše jinak“, a hodnota dobrovolnické práce v dnešní konzumní 
společnosti zůstává nedoceněna. 
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10. Závěrečné shrnutí a diskuse  

 

10.1 Shrnutí  

Analýzou jednotlivých dimenzí českého dobrovolnictví v předcházejících kapitolách jsme 
získali strukturovanou množinu charakteristik, které lze podle určité logiky propojit v jeden, 
případně v několik ucelených obrazů. Ty je pak možné konfrontovat s abstraktním (ideálním) 
konceptem kolektivního a reflexivního vzorce dobrovolnictví. Tímto způsobem se pokusíme 
odpovědět na otázky, jak se česká realita shoduje, popřípadě čím se liší od ideální konfigurace 
dimenzí dobrovolnictví podle kolektivního a reflexivního vzorce dobrovolnictví (viz Tabulka 
1.3); zůstává-li v české realitě zachována logika dvou základních vzorců, jak o nich mluví 
literatura, anebo zda české dobrovolnictví vykazuje strukturální anomálie, které ho zásadně 
odlišují od reality dobrovolnictví na Západě. Nejdříve si ale zrekapitulujme, jak dopadla 
konfrontace ideálu a skutečnosti podle jednotlivých dimenzí. 

 

Styl dobrovolnické participace 

Všechny rysy, spojované v literatuře s novým stylem dobrovolnické participace, se nám 
podařilo identifikovat i v českém dobrovolnictví. Podle očekávání se však týkaly jen menšiny 
dobrovolníků (v některých případech dokonce až jedné třetiny), takže nový styl zatím zcela 
jistě stojí v pozadí (přinejmenším z hlediska kvantity) a dobrovolnictví dominuje tradiční 
kolektivní styl. Při konfrontaci předpokládaných a zjištěných charakteristik jednotlivých 
parametrů stylu aktivit českých dobrovolníků byla nalezena řada shodných míst, která nám 
napovídají, že spíše než několik hybridních stylů nalézáme v české kotlině dva, které se od 
sebe diametrálně liší a odpovídají představám o kolektivním a reflexivním vzorci 
dobrovolnictví. 

Zásadním zjištěním, které koresponduje s kolektivním stylem dobrovolnictví, je výrazná 
propojenost aktivit českých dobrovolníků s jejich členstvím v organizaci, pro niž pracují. Až 
91% všech formálních dobrovolníků představuje tzv. loajální dobrovolníky, kteří jsou zároveň 
členy OOS, pro niž pracují. V souladu s tím jsme také zjistili, že loajální dobrovolníci-
členové se významně častěji než nečlenové vyznačují pravidelnou a dlouhodobou 
dobrovolnickou aktivitou. Dlouhodobý, pravidelný a na členství založený styl je typický spíše 
pro starší dobrovolníky (od 55 let), dobrovolníky ve starých zájmových OOS (52%) a 
v církevních OOS (65%). Přítomnost reflexivního stylu dobrovolnictví naopak indikuje 
zjištění, že „neloajální“ dobrovolníky-nečleny OOS s významně větší pravděpodobností 
najdeme mezi krátkodobými, příležitostnými dobrovolníky, mezi těmi, kteří dobrovolnicky 
pracují „v první linii“, mezi aktivisty; největší podíl tvoří v nových advokačních OOS (28% 
dobrovolníků). Do představy o přítomnosti reflexivního dobrovolníka v ČR dobře zapadá i 
zjištění, že dobrovolnické aktivity odpojené od členství v OOS najdeme ve zvýšené míře ve 
firemním (46%) a virtuálním dobrovolnictví (33%), což jsou typy dobrovolnictví standardně 
spojované s érou reflexivní modernizace. Vše dohromady potvrzuje hypotézu o existenci 
charakteristických rysů kolektivního a reflexivního stylu dobrovolníků v ČR.  

Motivace 

Ideální model motivace kolektivního a reflexivního dobrovolníka předepisuje tomu prvnímu 
altruistickou a normativní motivaci, druhému zase individualizovaný altruismus, resp. 
egoistickou motivaci. Zjistili jsme, že motivace českých dobrovolníků je relativně vyváženě 
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zakotvena do altruistické i egoistické dimenze motivační struktury, které ovšem vzájemně 
silně korelují. To platí také o normativní dimenzi, která je nejslabší částí motivační struktury 
českých dobrovolníků a zahrnuje morální, občanské i náboženské imperativy. Vzájemná 
závislost jednotlivých dimenzí motivační struktury naznačuje, že u českých dobrovolníků 
nelze mluvit o dvou nebo několika ostře vyhraněných motivačních orientacích. Oproti 
vstupním ideálním předpokladům ohledně typů motivací, které odpovídají kolektivnímu a 
reflexivnímu vzorci dobrovolnictví, jde o jistou anomálii, jež se však dala očekávat. Větší 
odklon od ideální představy o existenci odlišné kolektivní a reflexivní motivace znamená fakt, 
že empiricky byly identifikovány dva typy motivace českých dobrovolníků, z nichž jsou oba 
svázány s ideálem kolektivního pojetí dobrovolnictví (i když se na první pohled jeden z nich 
jeví jako reflexivní). Ukázalo se, že nositelé charakteristik reflexivní motivace 
k dobrovolnictví netvoří sourodou skupinu respondentů s egoistickými a individualistickými 
znaky a jejich počet je malý. 

„Obětavci“, tj. nositelé prvního zjištěného typu motivace s výraznější altruistickou a 
normativní dimenzí, jenž by měl odpovídat kolektivnímu vzorci dobrovolnictví, jsou poněkud 
překvapivě ve výrazné menšině oproti „požitkářům“, tj. nositelům druhého typu motivace 
s výraznější hédonickou motivací, který by měl zase odpovídat spíše reflexivnímu vzorci 
dobrovolnictví a jeho „sobeckému dobrovolníkovi“. Zjistili jsme však, že pro obětavci pro 
požitkáře je typická stejná míra egoistické motivace a zároveň kolektivistická hodnotová 
orientace. Oba typy se neliší v míře sociální motivace ani individualismu nebo v orientaci na 
postmateriální hodnoty, ale jsou pevně zasazeny do sociálního a organizačního prostředí, 
v němž vykonávají dobrovolnickou činnost. Liší se pouze v míře a charakteru kolektivismu. 
Kolektivismus více normativně motivovaných obětavců je významně silnější a ideologicky 
podbarvený. Kolektivismus „egoistických“ požitkářů je pragmatičtější a provinčnější. Navíc 
výskyt obětavců s vyšší altruistickou a normativní motivací je typický nejen pro tradiční 
církevní a politické organizace, ale i pro organizace v oblastech welfare služeb, které 
představují doménu působení reflexivních dobrovolníků. 

Sociální kapitál 

V případě této dimenze staví teoretický koncept dvou vzorců dobrovolnictví na předpokladu, 
že sociální kapitál bude působit diferencovaně. U nositelů kolektivního vzorce očekává 
převahu silných vazeb na komunitu, vysokou úroveň emocionálně podbarvených vazeb na 
členy organizace a nižší míru generalizované důvěry. Naopak u nositelů reflexivního vzorce 
předpokládá převahu slabých vazeb na komunitu, instrumentální vazby na členy organizace a 
vyšší míru generalizované důvěry. V souladu s těmito očekáváními bylo zjištěno, že 
dobrovolníci v církevních, tradičních zájmových a advokačních organizacích mají silnější 
vazby na komunitu a k dobrovolnické aktivitě jsou významně častěji motivováni členy OOS, 
pro niž pracují. Dobrovolníci v nových servisních a především advokačních organizacích jsou 
relativně málo motivováni svým sociálním okolím (především přáteli) a také pro ně relativně 
nejméně platí, že jsou činní v organizacích, kde je většina jejich kolegů podobná (vzděláním, 
zájmy atd.) jim samým, což rovněž odpovídá teoretickým očekáváním spjatým s reflexivním 
vzorcem dobrovolnictví. Z hlediska dimenze sociálního kapitálu lze většinu dobrovolníků (a 
to ve všech typech organizací) považovat spíše za tradiční, kolektivní dobrovolníky; i pro ty 
z nich, kteří pracují v „nových“ organizacích, je stejně jako kauza, na níž pracují, důležitá i 
sociální sít v organizaci. 

S teorií se rozchází poznatek, že zjištěná míra generalizované důvěry u dobrovolníků 
v církevních organizacích je nejvyšší a intenzita kontaktů uvnitř tradičních zájmových 
organizací je nejmenší. Nečekané bylo i zjištění, že intenzita kontaktů v organizaci je v 
nových servisních a advokačních organizacích vyšší než ve starých. S teoretickými 
předpoklady se zcela nekryje ani zhruba stejné hodnocení významu sociálních vazeb 
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organizace na komunitu ve všech typech OOS. Podle očekávání by měl být významně více 
zdůrazňován dobrovolníky v tradičních (starých) organizacích. 

Organizace 

Kolektivní vzorec dobrovolnictví předpokládá existenci hierarchicky uspořádaných, 
členských organizací s vnitřní demokracií, osobní rekrutaci dobrovolníků a nízkou míru 
profesionalizace řízení dobrovolnických aktivit. Reflexivní vzorec naopak očekává, že 
organizační rámec dobrovolnických aktivit budou tvořit profesionalizované, zaměstnanecké 
organizace s omezeným polem pro vnitřní demokracii, neosobní rekrutování členů a vysokou 
míru profesionalizace dobrovolnických aktivit. Realita českého dobrovolnictví tato očekávání 
splňuje jen částečně. Celkově se nabízí obraz organizačního rámce, v němž převažují prvky 
kolektivního vzorce dobrovolnictví – většina dobrovolníků pracuje v členských organizacích 
bez zaměstnanců (62%) a jen necelé dvě pětiny (38%) pro profesionalizované, tj. 
zaměstnanecké OOS. Pouze osobní způsob rekrutování se týká 76% dobrovolníků a čistě 
neosobní necelá 4%. Stejně jako podle modelových předpokladů je nízká míra 
profesionalizace řízení dobrovolnických aktivit typická pro OOS s členským charakterem 
organizace (bez zaměstnanců). Vysokou mírou profesionalizace se významně častěji 
vyznačují zaměstnanecké OOS. Nízká míra profesionalizace stylu řízení dobrovolnictví se 
týká většiny dobrovolníků v zájmových OOS. Vyšší míra profesionalizace zasahuje většinu 
dobrovolníků v nových advokačních a servisních OOS. 

Charakteristickou logiku organizační dimenze kolektivního a reflexivního dobrovolnictví 
narušuje zjištění, že členství dobrovolníků v OOS statisticky významně nesouvisí s nízkou 
mírou profesionalizace řízení dobrovolníků. V rozporu s očekáváními je i to, že důraz na 
vnitřní demokracii v organizaci není významně vyšší u dobrovolníků s nízkou mírou 
profesionalizace řízení jejich aktivit a naopak nižší tam, kde je styl řízení projektový, resp. 
více profesionalizovaný. Demokracie v organizaci je důležitá pro většinu formálních 
dobrovolníků (79%), a to bez statisticky signifikantních rozdílů jak z hlediska oblasti 
působení, tak z hlediska charakteru organizace (členský vs. zaměstnanecký). Zcela zásadní 
význam má také zjištění, že míra profesionalizace dobrovolnictví nijak podstatně nesouvisí 
s indikátory modernizace na individuální rovině (jako je věk nebo vzdělání dobrovolníků). 

Kulturní rámec 

Kolektivní a individualizovaný kulturní rámec mají podle teorie odlišovat kolektivní a 
reflexivní vzorec dobrovolnictví. V odpovědích českých dobrovolníků však spolu pozitivně 
korelují, což znamená, že pro naprostou většinu z nich nepředstavovaly dva opačné, navzájem 
se vylučující póly. Pro většinu českých dobrovolníků je důležitá jak individualizovaná 
dimenze kulturního rámce, indikovaná tím, že se organizace přizpůsobuje jejich požadavkům, 
tak kolektivní dimenze sycená indikátory důvěryhodnosti a blízkosti k ideologii organizace. 
Důležitost obou rámců je v tomto případě zhruba stejná. V jiných případech se kolektivní 
dimenze kulturního rámce jeví jako významnější, což lze dokumentovat tím, že vícenásobné 
dobrovolnické angažmá a také vícenásobné členství v OOS, kterým se vyznačuje reflexivní 
vzorec dobrovolnictví, je typické pro menšinu českých dobrovolníků. Nepotvrdil se ani 
předpoklad, že větší vybíravost v chování dobrovolníků vůči organizaci projeví ti 
dobrovolníci, kteří by měli mít blíž k individualizovanému rámci, tedy dobrovolníci mladší, 
vzdělaní, obyvatelé města apod. Vybíravost nebo pasivita (jako výrazy individualizovaného 
pojetí dobrovolnictví) nejsou ani tak záležitostí osoby dobrovolníka (věk, vzdělání, rodina 
apod.), ale spíše záležitostí oblasti činnosti OOS, profesionalizace řízení dobrovolníků a 
profesionalizace OOS, tzn. proměnných definujích organizační rámec dobrovolnictví. 

Schopnost dobrovolníků vnímat kulturní rámec dobrovolnictví diferencovaně je celkově 
relativně malá. Materiální a postmateriální hodnotová orientace jako jeden z hlavních 
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indikátorů kulturního rámce nediferencuje mezi typy dobrovolníků (podle věku, vzdělání, 
intenzity činnosti) ani mezi dobrovolníky z různých typů OOS.  

Společenská hodnota 

V souladu s modelovými očekáváními vnímá česká veřejnost spolu s dobrovolníky 
společenskou hodnotu dobrovolnictví ve dvou polohách: 1. jako reziduální (zbytkovou) ve 
vztahu k welfare státu, což odpovídá kolektivnímu vzorci dobrovolnictví; 2. jako emancipační 
ve vztahu k welfare státu, svébytnou altruistickou vizi řešení sociálních problémů, což 
odpovídá reflexivnímu vzorci. Oproti teoretickým předpokladům celkově jednoznačně 
převažoval příklon respondentů k emancipačnímu pohledu na význam dobrovolnictví pro 
společnost. Nicméně v odpovědích respondentů se oba pohledy na význam dobrovolnictví 
nevylučovaly, naopak mezi sebou vysoce korelují. To opět vyjadřuje vysokou míru názorové 
nevyhraněnosti a lze dokonce říci, že u velké části respondentů oba významy dobrovolnictví 
do značné míry splývají. 

Ideální model kolektivního a reflexivního vzorce dobrovolnictví pracuje s představou, že 
vnímání spíše reziduální hodnoty dobrovolnictví bude typické pro tradiční, kolektivně 
orientované dobrovolníky a vnímání spíše emancipační hodnoty zase pro nové, 
individualistické dobrovolníky. Získaná data však vykazují značnou anomálii od předpokladu. 
Respondenti s vysokou mírou kolektivistické orientace a zároveň se silnou vazbou na 
organizaci, v níž dobrovolně pracují, vykazují statisticky významný sklon jak 
k emancipačnímu, tak i k reziduálnímu vnímání významu dobrovolnictví. Navíc bylo zjištěno, 
že kultura reziduálního i emancipačního významu dobrovolnictví se v prostředí OOS šíří 
souběžně ve všech oblastech působení OOS, bez ohledu na to, jde-li o staré nebo nové OOS.  

Na základě výše uvedeného můžeme shrnout, že průměrný český (formální) dobrovolník 
pracuje pravidelně a dlouhodobě. Je loajálním členem OOS, pro kterou pracuje, nachází zde 
silné emocionální vazby na jiné členy organizace a významnou část individuálního sociálního 
kapitálu. Jde o zájmovou organizaci bez zaměstnanců s nízkou mírou profesionalizace řízení 
dobrovolníků, která působí v oblastech sportu, kultury a rekreace. Své dobrovolnické práce si 
užívá jako volnočasové aktivity, altruismus a egoismus jsou v jeho motivační struktuře 
zastoupené zhruba ve stejné míře. V jeho hodnotové orientaci rozhodně převažuje 
kolektivismus nad individualismem, vzájemně se ale nevylučují. Společenskou hodnotu 
dobrovolnictví vnímá převážně jako emancipační vůči welfare státu. Toto hodnocení mu však 
často splývá s obrazem dobrovolnictví jako doplňkem či náhražkou služeb poskytovaných 
státem. 

 

10.2 Vztahy mezi jednotlivými dimenzemi vzorce dobrovolnictví 

Charakteristika průměrného českého dobrovolníka očividně v daleko větší míře zapadá do 
kolektivního vzorce dobrovolnictví než do reflexivního. Průměr však jenom znázorňuje 
abstrakci, která se v čisté podobě v realitě nemusí vyskytovat. Jak ovšem můžeme vidět 
v Tabulce 10.1, logika vztahů mezi jednotlivými dimenzemi českého dobrovolnictví 
napovídá, že jeho nosnou páteří je kolektivismus, jenž pozitivně koreluje se všemi ostatními 
dimenzemi vzorce. Dále jsme zaznamenali silné vazby spíše uvnitř některých dimenzí než 
mezi nimi navzájem (mezi jednotlivými druhy motivace a také mezi reziduálním a 
emancipačním vnímáním hodnoty dobrovolnictví).  

 

Tabulka 10.1 Korelace mezi jednotlivými dimenzemi vzorce dobrovolnictví 
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Reziduální hodnota             

1 
Emancipační 
hodnota 

0,52           

2 
Kolektivismus ve 
vztahu k organizaci  

0,27 0,40          

3 
Profesionalizace 
řízení dobrovol.  

0,19 0,10 0,21         

Přátelé = motivace 
dobrovolnické 
práce 

0,07 0,16 0,25 0,03        

4 

Kontakty (vazby) v 
organizaci 

0,26 0,42 0,51 0,22 0,17       

Egoistická motivace  0,27 0,30 0,41 0,22 0,16 0,34      

Normativní 
motivace  

0,33 0,30 0,49 0,14 0,23 0,37 0,42     

Altruistická 
motivace  

0,33 0,34 0,51 0,19 0,11 0,39 0,39 0,59    
5 

Hédonická 
motivace  

0,13 0,23 0,23 0,09 0,23 0,21 0,57 0,25 0,15   

6 
Intenzita 
dobrovolnické 
práce 

-
0,02 

-
0,13 

-0,20 -0,21 -0,15 -0,16 
-

0,28 
0,00 

-
0,11 

-
0,22 

 

Dimenze vzorce dobrovolnictví: 

1) Společenská hodnota a podpora dobrovolnictví 
2) Kulturní rámec dobrovolnictví 
3) Organizace dobrovolnictví 
4) Sociální kapitál dobrovolníků 
5) Motivace dobrovolníků  
6) Styl dobrovolnické participace 

 

Statisticky významný vztah mezi jednotlivými dimenzemi vzorce dobrovolnictví lze ještě 
najít mezi: 

11) motivací a vnímáním společenské hodnoty dobrovolnictví (čím vyšší motivace 
obecně, tím větší uznání hodnoty dobrovolnictví pro společnost),  
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12) organizačním rámcem a sociálním kapitálem (čím vyšší profesionalizace řízení 
dobrovolníků, tím více kontaktů v organizaci), 

13) organizačním rámcem a motivací (čím vyšší profesionalizace řízení dobrovolníků, 
tím vyšší egoistická motivace), 

14) organizačním rámcem a stylem dobrovolnické aktivity (čím vyšší profesionalizace 
řízení dobrovolníků, tím vyšší intenzita dobrovolnické práce), 

15) sociálním kapitálem a motivací (čím větší tlak přátel na zapojení respondenta do 
dobrovolnictví, tím vyšší normativní a hédonistická motivace), 

16) sociálním kapitálem a motivací (čím silnější vazba na organizaci, tím silnější 
motivace k dobrovolnické práci obecně), 

17) motivací a stylem dobrovolnické aktivity (čím silnější egoistická a hédonistická 
motivace, tím vyšší intenzita dobrovolnické práce). 

Propojenost dimenzí struktury dobrovolnictví celkově není tak silná, jak jsme očekávali, což 
signalizuje, že ani případně zjištěné empirické vzorce dobrovolnictví v ČR nebudou nijak 
ostře vyhraněné a budou se spíše odvíjet od společného základu, který lze hledat 
v kolektivistické hodnotové orientaci dobrovolníků. Na dva druhy kolektivismu českých 
dobrovolníků už upozorňovala analýza jejich motivace. Rozhodli jsme se proto rozšířit 
klastrovou analýzu motivace formálních dobrovolníků o proměnné, které vyjadřují 
kolektivismus a sociální kapitál dobrovolníků v organizaci, pro niž pracují. Jak vyplývá 
z Tabulky 10.2, všechny tyto proměnné (motivace, kolektivismus a sociální kapitál) mezi 
sebou silně korelují a představují jakési jádro struktury dobrovolnictví v ČR. Klastrová 
analýza nám pomůže odkrýt logiku konfigurace jednotlivých dimenzí uvnitř tohoto jádra. 

V klastrové anlýze180 se i v tomto případě jako nejlepší projevilo dvoj-klastrové řešení.181 
Vztahy mezi členstvím v klastrech a proměnnými, na nichž byla tato analýza provedena, 
obsahuje Tabulka 10.2. Vyplývá z ní, že významné jsou rozdíly (podle výše F-testu) u všech 
proměnných. 

  

Tabulka 10.2  Výsledek klastrové analýzy 

Average Linkage 
(Between Groups) 

Kontakty v 
organizaci 

Kolektivismus 
Egoistická 
motivace 

Normativní 
motivace 

bez 
náboženství 

Altruistická 
motivace 

Hédonická 
motivace 

1. klastr (51%) 9,33 10,52 2,16 2,33 1,92 2,35 

2. klastr (49%) 10,91 12,32 1,77 2,64 2,42 1,74 

F-test 51,29 95,35 100,35 31,77 90,68 188,05 

Signifikance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N = 430 respondentů v prvním klastru, N = 413 ve druhém. Celkem N = 843 respondentů. 

                                                           
180  Pro klastrovou analýzu byla znovu použita metoda „nejbližšího souseda“ s použitím Pearsonových 
korelací jako míry vzdálenosti. 
181  Nejlepší v tom smyslu, že bylo smysluplně interpretovatelné a také  že v obou klastrech byl zařazen 
dostatečný počet respodentů. Tří-klastrové řešení už tyto podmínky zcela nesplňovalo. Navíc hodnoty 
respondentů ze třetího klastru se ve většině případů řadily mezi hodnoty respondentů z původních dvou klastrů, 
tj. intepretačně toto řešení nepřinášelo mnoho zajímavého. 
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Výsledek do značné míry kopíruje výsledky předcházející klastrové analýzy motivace a to 
nejen počtem klastrů, ale i charakteristikami jejich členů. V prvním klastru se ocitli 
respondenti se zvýšenou mírou kolektivistické hodnotové orientace i větším sociálním 
kapitálem v organizaci. Na datech v Tabulce 10.3 vidíme, že členové druhého klastru jsou 
častěji ve starých zájmových (servisních), zatímco členové prvního ve všech ostatních typech 
OOS, především v církevních a náboženských. Členové prvního klastru též výrazněji oceňují 
demokratičnost organizace a je pro ně důležitější vazba organizace na komunitu. 

 

Tabulka 10.3  Členové klastrů podle typu OOS 

  1. klastr 2. klastr 

Staré zájmové (servisní) organizace 48,50 78,13 

 Reziduální test -8,59 8,59 

Nové servisní organizace 20,00 9,11 

 Reziduální test 4,31 -4,31 

Staré advokační organizace 7,75 2,08 

 Reziduální test 3,65 -3,65 

Nové advokační organizace 11,00 8,07 

 Reziduální test 1,39 -1,39 

Církve a náboženské organizace 12,75 2,60 

 Reziduální test 5,30 -5,30 

 

 

I když je podíl členů prvního a druhého klastru vyrovnaný a v případě předcházející analýzy 
motivací byl výrazně asymetricky rozdělený v neprospěch prvního klastru, zůstávají si 
členové prvních a druhých klastrů podobní. To znamená, že i v případě celkového obrazu 
struktury dobrovolnictví v ČR můžeme mluvit o obětavcích a pohodářích, v jejichž 
vlastnostech se zrcadlí dvě specifické logiky dvou vzorců českého dobrovolnictví. První, 
„obecně prospěšná“ navazující na velký příběh českého dobrovolnictví v sobě spojuje 
občanskou obětavost a solidaritu (normativní a altruistickou motivaci) s přejímáním a 
adaptováním standardní, moderní podoby dobrovolnictví, která k nám v posledních dvaceti 
letech přicházela ze Západu. Druhá, „volnočasová“ logika českého dobrovolnictví se odvíjí na 
pozadí hodnot přátelské pohody, zábavy a relaxace (hédonická motivace) a je nerozlučně 
spojená s alternativním příběhem českého dobrovolnictví, který zdůrazňuje jeho kontinuitu a 
tradice. Od první logiky odvozujeme obecně prospěšný vzorec dobrovolnictví a od druhé 
volnočasový vzorec. Rozdíly mezi těmito dvěma vzorci nesouvisí se stylem dobrovolnické 
práce, s její profesionalizací ani s individualizací dobrovolníků či rozlišováním reziduálního a 
emancipačního významu dobrovolnictví. Dokonce významně nesouvisí ani s osou dělící české 
OOS na staré a nové. 

Na rozdíl od kolektivního a reflexivního vzorce jsou obecně prospěšný a volnočasový vzorec 
dobrovolnictví z hlediska transformační, resp. modernizační logiky současných společností 
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daleko více nezřetelné. Oba obsahují nejen silnou dávku kolektivismu, ale i prvky 
individualismu (viz vybíravost, tj. hledání OOS schopné přizpůsobit se požadavkům na 
dobrovolnickou participaci, pasivita či postmateriální hodnotová orientace). Tato 
„modernizační rozmazanost“ českých vzorců je dána historickým vývojem českého 
občanského sektoru. Proměna českých vzorců ve smyslu transformace industriálního na 
postindustriální vzorec dobrovolnictví probíhá v obou vzorcích paralelně. Ani jeden z nich 
nelze z vývojového hlediska jednoznačně posunout dopředu před ten druhý.  

Modernizační rozmazanost českých vzorců dobrovolnictví nebereme jako důkaz nevhodnosti 
modernizačního konceptuálního rámce dobrovolnictví, s nímž přišli Hustinx s Lammertynem. 
Naopak v kombinaci s příběhy českého dobrovolnictví ho považujeme za efektivní nástroj 
identifikace kontextu a charakteru změn, kterými dobrovolnictví v ČR za posledních dvacet 
let prochází. Věříme, že koumání na pozadí těchto konceptů dokáže obohatit diskusi o měnící 
se povaze dobrovolnictví v ČR. V našem zkoumání jsme nechtěli za každou cenu dokázat, že 
české dobrovolnictví zaostává za vývojem v západních zemích s rozvinutou demokracií. 
Hustinx s Lammertynem také varují před přílišnou fixací na příběh velké modernizační 
změny, která se v současnosti na Západě odehrává (Hustinx, Lammertyn, 2004, s. 575). 
Změna hodnot a dobrovolnických vzorců podle nich nemá v realitě dobrovolnictví charakter 
fatální náhrady jednoho vzorce druhým, ale vytváří situaci koexistence a hybridizace vzorců, 
která probíhá na kontinuu mezi oběma póly reprezentovanými kolektivním a reflexivním 
vzorcem dobrovolnictví. Nejde o žádnou „tyranii nového“, což také potvrzuje koeexistence 
obecně prospěšného a volnočasového vzorce v ČR.  

Uvědomujeme si také, že obecně prospěšný a volnočasový vzorec netvoří zcela divergentní 
vzorce, které by mohly sloužit jako dokonalé, resp. ideální typy dobrovolnictví 
v postkomunistických zemích. Jde o empirické typy českého dobrovolnictví, které představují 
jisté zjednodušení jeho komplexní a hybridní reality. Ale jak pevně doufáme, přinese 
zjednodušení užitek a bude nápomocné při jejím zkoumání a srovnávání se vzorci 
dobrovolnictví v jiných zemích. Skutečnost, že bylo možné výsledky klastrových analýz 
smysluplně interpretovat a že výsledky pro motivace i pro celkový obraz dobrovolnictví jsou 
ve své struktuře i ve svých vztazích (například k členství v různých typech dobrovolnických 
organizací) podobné, značí, že nejde pouze o libovolný artefakt použité metody (která vždy 
poskytne výsledek, ať už smysluplný nebo nikoli), ale o důsledek reálně existujících rozdílů 
mezi dobrovolníky samotnými; že rozdíly mezi členy jednotlivých klastrů nejsou ještě 
výraznější lze přičíst tomu, že proměnné, na jejichž základě jsme respondenty klastrovali 
(shlukovali), jsou navzájem pozitivně zkorelovány i v případě, kdy bychom očekávali opak 
(viz např. normativní a hédonickou orientaci, které jsou ve vzájemném pozitivním vztahu). 

 

10.3 Diskuze 

S rizikem snad snesitelného zjednodušení můžeme konstatovat, že „modernizační 
rozmazanost“ vzorců českého dobrovolnictví je dána modernizační rozmazaností reality 
postkomunistické země, jakou je i ČR. Pavel Machonin ji charakterizoval jako polomoderní 
zemi, která se snaží dohánět své vyspělejší západní vzory (Machonin 2000). Je ovšem sporné, 
jestli se snažíme dohánět fungující organizovaný kapitalismus industriální éry Západu, anebo 
postindustriální či informační společnost sítí, která teprve rozkrývá svoji strukturu a principy 
fungování (Frič, 2003). Překotné imitování zahraničních vzorů bez ohledu na jejich 
historickou perspektivu se nevyhnulo ani českému občanskému sektoru, který hlavně 
v devadesátých letech spontánně a ve velké míře vstřebával různé tradice a modely fungování 
OOS z různých zemí Západu. Tato snaha napodobovat západní vzory však narážela jak na 
pevný val domácích tradic ve staré části občanského sektoru, tak na vžité vzorce veřejné 
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politiky uplatňované vůči „dobrovolným organizacím“ v době socialismu. Nešlo jen o 
legislativní rámec a systém státní podpory OOS, ale především o neochotu státu zbavit se 
funkce dominantního poskytovatele welfare služeb a otevřít prostor pro razantní nárůst 
významu občanského sektoru ve společnosti.  

Odtud pak pramení nejen relativně nízký podíl welfare služeb zabezpečovaných OOS (a tedy i 
nízký podíl dobrovolníků působících v této oblasti), ale i přetrvávající paternalistická 
hodnotová orientace obyvatelstva a neustálá snaha OOS zvyšovat svůj podíl na welfare 
službách a dokazovat význam OOS jako náhrady či doplňku státu. Rozmazanost kulturního 
rámce a společenské hodnoty dobrovolnictví by tedy mohla být důsledkem snahy vedoucích 
představitelů (především nových) OOS dohánět realitu občanských sektorů západních 
společností cíleným působením na sféru politiky a veřejné správy. Lídři OOS při tom 
otevřeně využívali a stále využívají ideologii občanské společnosti, v níž se běžně prolínají 
individualismus a kolektivismus, či reziduální a emancipační význam dobrovolnictví a celého 
občanského sektoru.   

Další problém, který by mohl mít na svědomí modernizační nevyhraněnost vzorců 
dobrovolnictví, je nerozvinutost církevního dobrovolnictví v ČR, což má za následek nižší 
váhu normativní motivace v českém dobrovolnictví. „Podzemní církev“ byla za socialismu 
jednou z platforem odporu proti režimu a tvořila součást demokratizačního hnutí v zemi. 
Během sametové revoluce v roce 1989 došlo ke kontaktu církve s nejširší veřejností 
(prostřednictvím Malého či Halíka) a občané jaksi samozřejmě očekávali, že katolická církev 
společně s ostatními bude pokračovat v podpoře demokratizačního procesu a aktivně se zapojí 
do budování občanské společnosti. Velmi rychle po revoluci však došlo k  „vyšumění“ církve 
z demokratizačního procesu. Biskupové se soustředili spíše na boj o vnitřní demokracii 
katolické církve (O´Mahony, 2005). Katolická církev z hlediska rozvoje dobrovolnictví 
mnohé zklamala, protože se jí nedařilo napodobit západní vzory. Nepodařilo se jí vzedmout 
vlnu nábožensky motivovaného dobrovolnictví a vybudovat příslušnou dobrovolnickou 
infrastrukturu. Existují zde církevní organizace jako Charita a Diakonie, ale jejich význam je 
v celkovém objemu poskytování welfare služeb spíše okrajový. Veřejnosti jsou tyto 
organizace známé především díky svým dárcovským sbírkám a nejsou nijak zřetelně 
spojovány s fenoménem dobrovolnictví. Církevním a náboženským organizacím se tedy 
nepodařilo vtlačit českému dobrovolnictví v masivnějším rozsahu svoji tradiční tvář a 
vyprofilovat specifický kolektivní vzorec dobrovolnictví. 

Modernizační rozostřenost vzorců dobrovolnictví v ČR může souviset i s „problémem 
občanskosti“ zájmových organizací, kterým představitelé hlavně nových OOS vyčítají, že 
neparticipují na formování komunity občanského sektoru ani na rozvoji občanských ctností, a 
proto vlastně do moderního občanského sektoru nepatří.  V části občanského sektoru se už 
delší čas vytváří představa, že nové OOS reprezentují budoucnost občanského sektoru a staré 
OOS jeho minulost. Nové OOS se pasují do role avantgardy zavádějící nové vzory a metody 
dobrovolnictví do české společnosti (především to platí pro nové advokační OOS, pro něž je 
typický nejvyšší stupeň profesionalizace). Řečeno Beckovým a Baumanovým jazykem, staré 
OOS se těm novým mohou jevit jako „zombie instituce“ (Bauman, 2002; Beck, 2006, s. 194), 
které v „tekuté společnosti“ postindustriální éry ztrácejí svoji funkci a význam. Přestože pořád 
vyvíjejí jakousi činnost, jsou vlastně mrtvé. Jejich smysl a význam pro život občanského 
sektoru už dávno pominul.  

Jsou staré zájmové OOS skutečně suchou větví občanského sektoru anebo životaschopnou 
vývojovou alternativou generující specifický vzorec dobrovolnictví? Edward Shils popsal 
občanský étos jako „starost o zájem celé společnosti, starost o obecné blaho“ (Shils, 1995, s. 
9). Jen stěží si lze představit, že by si zájmové OOS např. myslivců, zahrádkářů, filatelistů či 
volejbalistů, ve své činnosti stanovily sledovat takový cíl. Na druhé straně může efekt 
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posilování občanského étosu a demokracie vznikat i jako neuvědomělý vedlejší produkt 
občanských aktivit lokálního rozměru (Putnam, 1993; Dekker, 2009). Výsledek může být 
stejný jako v případě cíleného a reflektovaného úsilí o rozvoj občanských ctností a budování 
kolektivního sebevědomí občanské společnosti. Právě na tento aspekt upozornily činnosti 
starých OOS i výsledky našeho zkoumání občanské participace. Dobrovolníci působící 
v zájmových organizacích se v souhrnu občanských aktivit nijak významně nelišili od 
dobrovolníků z jiných typů OOS. Pouze v případě nekonvenční participace formou psaní 
petic, bojkotů a demonstrací (kde dominovali dobrovolníci z nových advokačních OOS) byla 
aktivita členů zájmových organizací podprůměrná, nikoli ale statisticky významně. Stručně 
řečeno, staré zájmové OOS celkově produkují přibližně stejnou míru občanské participace 
jako nové servisní či advokační OOS, liší se jen v míře některých forem nekonvenční 
participace. Argument odkazující zájmové OOS na smetiště dějin občanského sektoru tedy 
není namístě. Sféra volného času naopak podle všeho nabývá na stále větším významu, řešení 
problémů „co s volným časem“ bude přibývat a raison d etre zájmových organizací se tedy 
tak snadno neztratí. Existence samostatného volnočasového vzorce českého dobrovolnictví 
tento závěr jen podtrhuje. Poukazuje na to, že velký příběh, který je ideologickým základem 
pro odepisování zájmových OOS do starého železa, má značné trhliny.  

Nakonec bychom chtěli ještě upozornit, že modernizační rozmazanost empirických vzorců 
českého dobrovolnictví rozhodně není v době tekuté modernity nějak obzvlášť výjimečným 
fenoménem. V tomto směru se asi česká realita nebude příliš lišit od aktuálního dění v 
dobrovolnictví západních společností. Jak přiznávají i samotní autoři konceptu kolektivního a 
reflexivního dobrovolnictví, šabloně těchto dvou polárních prototypů dobrovolnictví se vzpírá 
např. i empirická typologie vlámských dobrovolníků červeného kříže v Belgii, kterou sami 
vytvořili (Hustinx, Lamertyn 2004, s. 564-7). Hustinx a Lamertyn pomocí klastrové analýzy 
identifikovali čtyři typy dobrovolníků, které bychom z pohledu jejich koncepce mohli označit 
za alespoň částečně hybridní. Proto také varují před hledáním lineárního vztahu mezi úrovní 
modernizace a dobrovolnickou orientací (Hustinx and Lamertyn 2004, s. 577). Zdá se, že 
v éře nastupující reflexivní modernizace, která sebou přináší trend hybridizace skutečnosti, 
např. v podobě masového šíření hybridních organizací působících na pomezí státu, trhu a 
občanského sektoru (Dekker 2009), nelze očekávat, že realita dobrovolnictví zůstane tímto 
trendem nedotčena. Abychom však nový trend hybridizace mohli pochopit, musíme 
disponovat teoretickými koncepty, které dokážou jednotlivé složky hybridů rozlišit. 

Naše analýza vzorců dobrovolnictví do značné míry podpořila platnost jak velkého příběhu 
zlomu, tak alternativního příběhu kontinuity českého dobrovolnictví. Obecně prospěšný i 
volnočasový vzorec představují dvě životaschopné alternativy dalšího vývoje českého 
dobrovolnictví. Z tohoto hlediska se jednostranné vítězství reziduání filozofie, která nabádá 
hledat podporu dobrovolnictví ze strany státu na úkor jeho emancipační vize, jeví jako 
nebezpečí umělého vytváření jednoho exkluzivního modelu dobrovolnictví na úkor druhého, 
o kterém už mluvil Rochester (2010, s. 245). Úsilí vyšachovat dobrovolníky zájmových 
organizací ze hry o státní podporu a koncentrace veřejné politiky jenom na „obecně 
prospěšné“ nové OOS, znamená hrozbu rozštěpení dobrovolnictví v ČR na kanonické a 
apokryfní, neboli státem uznávané, podporované a regulované a státem ignorované a 
ponechané na pospas svému osudu. V konečném důsledku bude poškozeno dobrovolnictví 
jako celek – zatímco jedna část bude postupně ztrácet na autentičnosti, druhá bude skomírat 
na finanční podvýživu. 
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Příloha 1: Typologie organizací občanské společnosti  

Typologie organizací občanské společnosti  
ICNPO Popis v dotazníku (pouze v jiném pořadí) Typologie OOS v knize 

1100 
Kulturní organizace (pěvecké, taneční nebo hudební 
soubory,  okrasné kroužky, ochrana památek, architektura, 
podpora literatury, média, muzea, knihovny apod.) 

1200 Sportovní klub nebo sdružení 

1300 Tradi ční zájmové organizace (myslivci, rybáři, zahrádkáři, 
pěstitelé, včelaři, chovatelé a pod.) 

1300 Ženské organizace (Svaz žen apod.) 

1300 Mládežnické organizace (Junák, Pionýr apod.) 

1300 Jiné rekreační či zájmové organizace, spolky a kluby 
(filatelisté, sběratelé, kluby důchodců a pod.) 

6100 Sbor dobrovolných hasičů 

 

STARÉ ZÁJMOVÉ 

10 Církve a náboženské organizace  

2 Vzdělávání a výzkum (také např. sdružení rodičů a přátel 
školy nebo školní rady) 

3 Organizace poskytující zdravotní služby (např. 
rehabilitační zařízení, hospic, Červený kříž a pod.) 

4 Organizace poskytující sociální služby (např. starým či 
postiženým, krizové centrum a pod.) 

 

NOVÉ SERVISNÍ 

5 Organizace pro ochranu životního prostředí, práv zvířat  

8 Nadace, podpora dobrovolnictví a organizace 
zprostředkující dobročinnost (charity a pod.) 

7100 

Organizace zaměřené na obhajobu práv a zájmů 
(občanů, žen, spotřebitelů, lidských práv, práv menšin, 
přistěhovalců apod., organizace usilující o mír, poskytující 
humanitární pomoc a pod.) 

 

NOVÉ ADVOKAČNÍ 

7300 Politická organizace (strana, hnutí, klub, sdružení a pod.) 

11300 Odborová organizace  

11200 
11100 Profesní nebo obchodní sdružení (komora, svaz) 

 

STARÉ ADVOKAČNÍ 

- Jiná organizace podobná výše zmíněným  
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Příloha 2: Fokusní skupiny (FG) 
 

A. Základní obsahová struktura a zdůvodnění zvoleného pojetí FG   
Kvalitativní fáze výzkumu (focus group – FG) podle projektu přišla po realizaci klíčové 
výzkumné aktivity – reprezentativního šetření na vzorku 3811 občanů ČR. Při plánování FG 
jsme tedy již měli první výstupy z analýzy kvantitativních dat, které jsme také při přípravě  
FG zohlednili. Nejúčelnější podle nás bylo použít fokusní skupiny jako nástroj hloubkové 
sondy do tří témat, která se již v této fázi ukazovala jako klíčová vzhledem k tématu výzkumu 
(vzorce a hodnoty dobrovolnictví), a to do (1) motivací dobrovolníků, (2) vztahu mezi 
dobrovolníky a organizací a (3) do hodnot, které dobrovolnictví ve společnosti představuje.  

FG se soustředily na hlavní typ stakeholders dobrovolnictví, tj. na představitele organizací 
občanské společnosti. Fokusní skupiny zaměřené na jeden typ aktérů měly umožnit lepší 
komparaci výpovědí a hlubší interpretaci. 

Organizace občanské společnosti lze teoreticky rozdělit do čtyř kategorií, kde každé byla 
věnována jedna FG: 

• Nové servisní organizace – organizace založené po roce 1989, věnují se „nové“ sféře 
do té doby ovládané pouze státem, tj. poskytování služeb, především sociálních a zdravotních; 
tyto organizace obvykle bývají do značné míry profesionalizované. 
• Staré zájmové organizace – organizace založené před rokem 1989, grass-roots či 
komunitní občanská sdružení a jejich pobočky. 
• Nové advokační organizace – organizace založené po roce 1989, věnují se 
prosazování a obhajobě zájmů (např. lidská práva, občanská společnost, korupce, životní 
prostředí). 
• Staré advokační organizace – organizace založené před rokem 1989, věnují se 
prosazování a obhajobě zájmů (odbory, svazy zaměstnavatelů, komory). 
Dobrovolnictví jsme pro účely FG definovali jako dobrovolnou práci pro organizaci nebo 
prostřednictvím organizace bez nároku na odměnu. V průvodním dopise účastníkům jsme 
specifikovali, že může jít například o vzájemnou pomoc a svépomoc, poskytování služeb a 
pomoci druhým lidem, účast ve veřejném dění, v orgánech neziskových organizací apod., 
obhajoba zájmů a organizace kampaní (vč. sbírkových akcí); tedy např. organizování 
demonstrace, ne však účast na demonstraci, plánování a organizování aktivit v oblasti sportu, 
zájmových činností a rekreace, školení a vzdělávání, práce na záchraně a kultivaci kulturních 
památek či životního prostředí. 

 

B. Témata FG 
Témata vycházela z analýzy kvantitativních dat, zároveň se opírala o teoretický interpretační 
rámec výzkumu. 

 

Téma 1: Individuální motivace dobrovolníků 

Cílem bylo zjistit názory účastníků FG na to, jaké hodnoty motivují dobrovolníky pracovat 
bez nároku na odměnu pro jejich neziskovou organizaci. Jsou to: 

1. Altruismus – lidský soucit, náhlé emoce, empatie  

2. Solidarita – s členy komunity, sousedství, organizace, společnosti, zodpovědnost za 
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osud bližních, sociální začlenění apod. 

3. Reciprocita – zisk kvalifikace, vyššího sociálního statusu, vhodných kontaktů atd. 

4. Rovnost a sociální spravedlnost – oddanost vyšším principům a ideálům, ideologii 
lepší společnosti, ochrana před diskriminací, podpora příležitostí pro znevýhodněné aj. 

5. Požitek – zábava, příjemné strávení volného času, seberealizace  

6. Svoboda – možnost dělat věci podle vlastního uvážení bez vnějšího (existenčního, 
sociálního či politického) tlaku. 

 

Téma 2: Vztah organizace a dobrovolníků (vývoj)  

Cílem bylo zjistit názory účastníků FG na posun v přístupu dobrovolníků k organizaci a v 
přístupu organizace k dobrovolníkům. 

7. K jaké interpretaci vývoje (příběhu) vzoru dobrovolnictví se respondenti přiklánějí? 
(Dochází ke stále větší profesionalizaci anebo si organizace udržuje tradiční způsob fungování 
na bázi neformálních vztahů a svépomoci?) 

8. Došlo podle nich k větší individualizaci (dobrovolníci vědí, co chtějí, neváží se na 
organizaci, dožadují se prostoru pro seberealizaci) přístupu dobrovolníků k jejich práci pro 
organizaci? 

9. Musí se jejich organizace na rozdíl od minulosti spíše přizpůsobovat požadavkům 
dobrovolníků, anebo je to naopak? 

 

Téma 3: Hodnota (význam) dobrovolnictví pro společnost  

Cílem bylo zjistit názory účastníků FG na to, jaké hodnoty představuje dobrovolnictví pro 
současnou českou společnost. Které hodnoty v tomto smyslu oni sami považují za 
nejdůležitější? Jsou to: 

10. Sociální soudržnost – dobrovolnictví lidi spojuje, vytváří sociální kapitál, zabraňuje 
 sociálnímu vyloučení 

11. Demokracie – dobrovolnictví v NNO je školou demokracie a umožňuje lepší kontrolu 
 práce politiků, podporuje správné fungování demokracie 

12. Lepší služby – dobrovolnictví pomáhá státu dodávat služby, zasahuje tam, kde stát ani 
soukromé firmy nejsou schopny řešit problémy, poskytuje jiné služby než stát a firmy  

13. Lepší společnost – dobrovolnictví je protiváhou převažující konzumní orientace lidí, 
představuje cestu jak vybudovat lepší společnost. 

 

C. Organizační řešení FG 
Diskuse měla tři hlavní témata. Každé téma bylo nastoleno hlavní otázkou, ke které se 
účastníci měli vyjádřit (kolečko). Moderátor dále postupoval podle seznamu bodů 
(podotázek), kterými vstoupoval do diskuse, pokud by se vzdalovala od tématu.  

Rozsah: 60—75 minut čisté diskuse, plus 10 minut organizace (na začátku a na konci).  

Výběr účastníků: každé FG se mělo zúčastnit 5 – 7 osob. Výběrová kritéria: Je třeba pozvat 
člena vedení organizace (ředitel, předseda) nebo koordinátora dobrovolníků. Je třeba ověřit, 
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zda organizace spolupracuje s dobrovolníky. Nemělo by jít o novou organizaci, měla by za 
sebou mít alespoň pět let existence.  

 

Realizace 

Za organizaci hovořili její vedoucí pracovníci nebo častěji koordinátoři dobrovolníků. Diskusí 
se účastnilo 5 až 10 osob, dále bylo realizováno 1 doplňující interview.  

Pro Národní dobrovolnické centrum (NDC) bylo obecně obtížnější kontaktovat tzv. staré 
organizace  (např. s představitelem jedné zájmové organizace bylo proto vedeno ještě dodatečně 
interview ), staré advokační organizace se pro setkání nepodařilo získat vůbec. Nakonec byly 
realizovány jen 3 fokusní skupiny. Vysvětlujeme si to jednak tím, že pro organizace typů 
odborů a komor (a obecně pro „staré organizace“) není téma dobrovolnictví tak důležité, své 
dobrovolné pracovníky možná ani nevnímají jako „dobrovolníky“ (přestože pojem 
dobrovolnictví byl v pozvánce schválně konkrétně popsán a velmi široce vymezen). Druhým 
možným vysvětlením je, že NDC, které diskuse organizovalo, má jako představitel nových 
organizací se starými organizacemi má méně kontaktů, proto bylo obtížnější je pro účast 
získat.   
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Příloha 3: Tabulky 
 

Tabulka 1 Stabilita dobrovolnické činnosti a členství v organizaci (%) 

Styl dobrovolnické 
činnosti 

Je členem Není členem Celkem 

Dlouhodobí (nad 3 roky) 96 (+++) 4 (---) 100 

Krátkodobí 84 (---) 17 (+++) 100 

N = 1114 

 

Tabulka 2 Pravidelnost dobrovolnické činnosti a členství v organizaci (%) 

Styl dobrovolnické 
činnosti 

Je členem Není členem Celkem 

Pravidelní 94 (+++) 6 (---) 100 

Příležitostní 84 (---) 16 (+++) 100 

N = 1113 

 

Tabulka 3 Profesionalizace stylu řízení dobrovolníků a lokálnost organizace (%) 

Index profesionalizace OOS lokální 
OOS regionální, národní či 

mezinárodní 
Celkem 

Nízký 68 (+++) 32 (---) 100 
Střední 56 (-) 44 (+) 100 
Vysoký 51 (--) 49 (++) 100 

N = 1004 

 

Tabulka 4 Profesionalizace organizace a lokálnost organizace (%) 

 OOS lokální 
OOS regionální, národní či 

mezinárodní 
Celkem 

Amatérská  
(členská) 

78 (+++) 22 (---) 100 

Profesionalizovaná  
(se zaměstnanci) 

47 (---) 53 (+++) 100 

N = 884 

 

Tabulka 5 Členství podle věku organizace (%) 

 Staré  
(před rokem 1989) 

Nové  
(po roce 1989) 

Celkem 

Dobrovolníci - nečlenové  42 58 100 

Dobrovolníci - členové 53 47 100 

N = 932 
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Tabulka 6 Pluralita dobrovolnických angažmá a vzdělání (%) 

Vícenásobné členství v OOS 
(N = 1464) 

ZŠ SŠ VŠ 

Členem jedné 77 (++) 73 65 (---) 

Členem více 23 (--) 27 36 (+++) 

Celkem 100 100 100 

Vícenásobná činnost v OOS 
(N = 1123) 

   

Činnost pro jednu 85 (++) 80 77 

Činnost pro více  15 (--) 20 23 

Celkem 100 100 100 

 

Tabulka 7 Indikátory profesionalizace dobrovolnické činnosti v OOS (%) 

 
Podíl dobrovolníků, kteří se s touto praxí 

v současné organizaci setkali182 

V organizaci je koordinátor dobrovolníků 55 

Prošli cíleným školením 45 

Prošli vstupním interview 34 

Obdrželi popis práce 24 

Byla požadována reference 16 

Mají uzavřenu s organizací smlouvu 15 

Byli vysláni dobrovolnickým centrem 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 Bez odpovědí „nevím/neodpověděl“, které představovaly 0-2% odpovědí; výjimkou byl koordinátor, kde 9% 
dobrovolníků nevědělo či neodpovědělo.  
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Tabulka 8 Závislost mezi indikátory dimenze individualismu/kolektivismu a vybranými 
proměnnými (viz kapitola 8) 

 Způsob obživy (zaměstnanecký status) 
Rodina: 
tradiční 

Žena 
Typ okolí bydliště 

respondenta: 
venkov 

 stu-
dent 

důchod-ce neza-
měst. 

mateřská, 
v domác. 

zaměst-
nanec 

   

Bariéry dobrovolnictví (F1 – kultura, F2 – zaneprázdněnost, F3 – neosobní limity) 

Nepožádal(F1) 0 --- - 0 0 -- 0 0 

Nezájem (F1) 0 0 0 0 0 - -- --- 

Nestojí (F1) 0 0 - 0 0 0 0 0 

Nevím  (F1) ++ --- 0 0 0 -- 0 0 

Práce (F2) --- --- --- 0 +++ --- --- - 

Jiné čin.(F2) ++ --- 0 +++ +++ --- 0 -- 

Zdraví (F3) --- +++ 0 0 --- +++ +++ 0 

Děti  (F3) --- --- 0 +++ +++ ++ +++ -- 

Dojíždění (F3) 0 --- 0 +++ + -- +++ +++ 

Důvody pro dobrovolnictví  (I – individualismus, K – kolektivismus) 

Záměry (I) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Schopnosti(I) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přizpůsobit (I) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Důvěřuji (K) 0 ++ 0 0 0 + 0 0 

Pomáhá (K) -- 0 0 0 0 ++ + 0 

Ideologie (K) 0 0 0 0 + 0 + --- 

Vybíravost * + (n) 0 + (s) + (s)          
-- (n) 

* 0 0 

Pasivní účast -(s)    
+ (n) 

0 +++(s)  
- (n) 

0 + (s) * 0 0 

Postmaterialis-
mus 

0 0 0 0 - (m)       
++(smíš.) 

0 0 0 

Vícenás. člen - 0 0 0 + ++ 0 0 

Vícenás. dobr. 0 0 0 0 0 ++ 0 0 

Pozn.: 0 = signifikance korelace (Pearson) menší než 0,05. Znaménka +/- znamenají velikost signifikance a směr 
závislosti (jedno znaménko odpovídá hodnotě adjusted residua nad 1,96, dvě znaménka hodnotě nad 2,58 a tři 
znaménka hodnotě nad 3,29). * Statisticky signifikantně se na závislosti proměnných podílela jen kategorie 
„souhlasím i nesouhlasím“. (n) = kategorie „nesouhlam“, (s) = kategorie „souhlasím“. 
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Tabulka 9 Závislost dobrovolnictví na vybraných charakteristikách osob 

 Signifikance 

(Pearson Chi-
square) 

 

Pohlaví  Závislost 
není 

Podíl dobrovolníků stejný mezi muži i ženami 30% 

Čistý měsíční 
příjem osoby 

0,000 Snížený podíl dobrovolníků v příjmové kategorii 7-9 tis. 23% (--) 

Zvýšený podíl dobrovolníků v příjmové kategorii 15-20 tis. 35% 
(++), 20-30 tis. 36% (++)* 

Model rodiny 0,000 Snížený podíl dobrovolníků: vdova/vdovec 22% (-3,7), 
rozvedená/ý 23% (-3,2) 

Zvýšený podíl dobrovolníků: ženatá/ý (žijící s partnerem) 31% 
(2,5), svobodná/ý 33% (+) 

Složení 
domácnosti 

0,000 Snížený podíl dobrovolníků: bydlí sám/sama 23% (---) 

Zvýšený podíl dobrovolníků: pár a 2 děti 36% (++), pár a 3+ děti 
39% (+), pár a někdo z rodičů 52% (+), pár, někdo z prarodičů a 
děti 45% (+) 

N = 3811 * Podíly dobrovolníků ve vyšších příjmových kategoriích dále rostou (30-40 tis. 35%, 40-75 tis. 41%, 
více než 75 tis. 67%), ale vzhledem k malým počtům bohatších respondentů roste pravděpodobnost chyby 
(statistická signifikance je menší). 
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Příloha 4: Infrastruktura manažerského dobrovolnictví 
 

I.  Vývoj po roce 1989 
Rozsáhlejší organizované pokusy o systematické zavádění dobrovolnické činnosti se objevily 
až ve druhé polovině 90. let minulého století. V tomto případě hovoříme o modelu formálního 
dobrovolnictví, který zahrnuje dobrovolné aktivity organizované prostřednictvím 
dobrovolnických center či jiných neziskových organizací realizujících dobrovolnické 
programy, případně přímo prostřednictvím poskytovatelů služeb. Dobrovolníky vede obvykle 
profesionál – koordinátor dobrovolníků, který se řídí pravidly managementu dobrovolnictví, 
specificky upravenými pro konkrétní oblast služeb. Koordinátor dobrovolníků je nová 
profesní pozice obsahující prvky sociální práce a personalistiky. 

Oblasti, v nichž jsou formální dobrovolníci velmi prospěšní a zároveň je třeba jejich činnost 
pečlivě formálně organizovat, jsou zejména sociální služby a zdravotnictví. V roce 1998 byl 
z iniciativy Open Society Institut New York (dále OSI) uskutečněn první samostatný 
dobrovolnický program pro nemocnice, do kterého se přihlásily Baťova nemocnice ve Zlíně a 
nemocnice sv. Karla Boromejského v Praze. O rok později spustilo Národní dobrovolnické 
centrum HESTIA ve spolupráci s Open Society Institute New York a nadací Open Society 
Fund Praha pilotní program s názvem „Dobrovolníci v nemocnicích“. Klinika dětské 
onkologie ve Fakultní nemocnici Motol, se stala v r. 1999 prvním zdravotnickým lůžkovým 
pracovištěm, se kterým HESTIA zásluhou prof. Kouteckého navázala kontakt. 

Počet nemocnic a dalších sociálně-zdravotních zařízení, které se zapojovaly do programu, se 
rozrůstal. V dubnu roku 2001 jich bylo 5 (Klinika dětské onkologie ve Fakultní nemocnici 
Motol v Praze, Odborný léčebný ústav ortooptický nemocnice v Kroměříži, Dům léčby 
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, Léčebna dlouhodobě nemocných v Ryjicích, 
Ústí nad Labem a Nemocnice v Českých Budějovicích). Postupně vznikaly i metodické 
příručky pro tuto oblast dobrovolnictví (Novotný, 2002; Zemanová, Kořínková, Tošner, 
2005). 

Koncem roku 2009 to bylo již více než 40 zdravotních a sociálně-zdravotních zařízení, jako 
nemocnice nejrůznějšího typu, léčebny dlouhodobě nemocných, hospice, kojenecké ústavy, 
dětské lázeňské léčebny, oční kliniky, denní stacionáře, centra respitní péče, centra pro 
duševně nemocné a další. Počty registrovaných dobrovolníků účastnících se programu 
„Dobrovolníci v nemocnicích“ se pohybují v počtech přes 1000 osob ročně. 

V resortu práce a sociálních věcí začalo být formální dobrovolnictví využíváno nejprve 
v několika nestátních rezidenčních zařízeních, nejčastěji v tehdy nazývaných domovech 
důchodců, v programu pod názvem „Dobrovolnictví pro seniory“. Program koncem 90. let 
navazoval na často neformální pokusy, kdy do domova zavítal někdo z příbuzenstva či ze 
sousedství, poté se tam vracel a svojí pozornost věnoval i dalším obyvatelům.  

V letech 2004 – 2005 realizovala HESTIA s partnery Domov Sue Ryder Praha a Domov sv. 
Karla Boromejského v Praze-Řepích projekt podpořený ze zdrojů EU Phare z programu 
Podpora aktivního života seniorů, pod názvem „Zvyšování efektivity dobrovolnictví jako 
nástroj zlepšování kvality péče a důstojnosti života seniorů“, jehož výstupem byla „Metodika 
integrace dobrovolnictví v zařízeních pro seniory“ (Kolektiv, 2005). 

V letech 2006 – 2008 byl ve 13 domovech pro seniory Středních Čech realizován již síťový a 
systémový projekt podpořený z OP RLZ pod názvem „Management dobrovolnictví 
v zařízeních sociálních služeb“, jehož výstupem byla publikace příkladů dobré praxe 
„Dobrovolnictví v Domovech pro seniory“ (Aronová, 2008). 
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II. Legislativní ukotvení 
Dobrovolnictví nebylo v 90. letech minulého století zakotveno v žádném obecně platném 
právním dokumentu ČR. Od roku 2000 se situace postupně mění. Dobrovolníci se objevují 
v zákoně č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí, kde jsou již 
vymezeny některé jejich povinnosti. Jedná se o případy, kdy dobrovolníci působí v rámci 
zařízení sociálně-právní ochrany, jako například zařízení sociálně výchovné činnosti a 
výchovně rekreační tábory pro děti (§29 zákona), ve kterých mohou dobrovolníci působit po 
boku profesionálních pracovníků. V praxi se často jedná o mentoringové dobrovolnické 
programy, jako je Pět P a KOMPAS. V těchto a podobných případech pro dobrovolníky platí 
ze zákona tato povinnost: 

§ 49a Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými 
osobami 

… 

f) absolvování přípravy organizované pro dobrovolníky vysílající organizací, které byla 
udělena akreditace Ministerstvem vnitra podle zvláštního právního předpisu, je-li tato 
příprava zaměřena na pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. 

V grantových titulech MŠMT ČR se od roku 2001 objevuje možnost žádat podporu také na 
„zvýšení odbornosti dobrovolných pracovníků nevládních organizací“. Zpočátku ale byla 
v tomto ohledu grantová politika MŠMT zaměřena převážně na tradiční dětské a mládežnické 
zájmové, turistické či sportovní oddíly a jejich kolektivní táborovou činnost. V dalších letech 
se situace postupně zlepšovala, například Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro 
nestátní neziskové organizace na léta 2004 až 2006 uvádí jako jednu ze šesti priorit „rozvoj 
dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží“. Systémově resort školství uchopil 
dobrovolnictví od roku 2009 v projektu „Klíče pro život“, v jehož  rámci je realizováno 
samostatné průřezové téma „Výchova k dobrovolnictví“. Výstupy tohoto projektu týkající se 
dobrovolnictví by se měly mimo jiné odrazit v legislativních opatřeních, podobně jako se to 
podařilo ve zdravotnictví a sociálních službách. 

U ministerstva zdravotnictví je možno od roku 2002 žádat o grant na dobrovolnictví ve 
zdravotnických zařízeních. Konkrétně to pro potřeby grantového řízení upravuje každoročně 
vydávaná Metodika pro vypracování a registraci žádostí k Programu vyrovnávání příležitostí 
pro občany se zdravotním postižením, kde například pro rok 2010 je to tématický okruh: 

1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit ve 
zdravotnických zařízeních, zejména podpořit spolupráci organizací občanů se 
zdravotním postižením se zařízeními následné a dlouhodobé péče 

V roce 2003 vstoupil v platnost zákon o dobrovolnické službě, který je prvním právním 
předpisem upravujícím statut dobrovolníka v České republice. Jedná se o zákon č. 198/2002 
Sb., ze dne 24. dubna 2002, o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o 
dobrovolnické službě). Během uplynulých let se díky tomuto zákonu stala dobrovolnická 
služba známou a uznávanou. Zákon zavádí v Evropě obvyklé pojmy jako vysílající a 
přijímající organizace, v procesu akreditace dobrovolnické služby sleduje a pracovníci MV 
posléze kontrolují, jak jsou dobrovolníci vybírání a připravení na svoji činnost, zda a jaká 
rizika jejich činnost může představovat a jak jsou proti těmto rizikům chráněni – pojištěním, 
odborným vedením koordinátorem dobrovolníků nebo jím pověřenou kontaktní osobou 
v místě výkonu dobrovolnické služby a také jak je jejich činnost kontrolována, resp. zda a jak 
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probíhá supervize jejich aktivit. Platná akreditace poté umožňuje požádat o dotaci, zejména na 
vybavení a služby týkající se přímo dobrovolníků. 

První akreditace udělilo oddělení dobrovolnické služby odboru prevence kriminality MV ČR 
v červnu 2003. Do roku 2009 bylo uděleno celkem 336 akreditací pro dobrovolnické 
programy, jejichž činnost zahrnuje celé území republiky i zahraničí. Některé organizace mají 
akreditováno i více dobrovolnických programů současně. Akreditovanými organizacemi 
projde každoročně přibližně 10 000 dobrovolníků, kteří se na veřejně prospěšné činnosti 
organizací podílí v průběhu celého roku (zdroj: http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx). 

Systém organizace a řízení dobrovolnického programu v nemocnicích a pravidla pro integraci 
dobrovolnictví ve zdravotnictví v roce 2008 navrhla společnost Consult Hospital s.r.o., v níž 
působí zejména MUDr. Ivana Kořínková, která byla iniciátorkou prvních organizovaných 
dobrovolnických programů ve Fakultní nemocnici v Motole v roce 1999. Metodika, jež 
stanoví základní kritéria výkonu dobrovolnické činnosti, vymezuje pozice všech zúčastněných 
subjektů včetně koordinátorů dobrovolníků, zahrnuje vzory smluv a formulářů, principy 
evaluace a příklady dobré praxe, vyústila v „Metodické doporučení pro zavedení 
dobrovolnického programu v nemocnicích“, které bylo uveřejněno ve Věstníku MZ ČR č. 
6/2009 a také na informačním portálu kvality MZ ČR 
(http://portalkvality.mzcr.cz/Odbornik/Pages/116-Metodika-pro-zavedeni-dobrovolnickeho-programu-
v-nemocnicich-v-souladu-s-procesy-rizeni-rizik-a-bezpecnosti-pacientu.html). 

Koncem roku 2008 se dobrovolníci objevili po boku profesionálních pracovníků v zákoně č.: 
108/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o sociálních službách. Jedná se novelu tohoto zákona 
ze 16. října 2007. Po diskuzích zástupců dobrovolnických center se zástupci MPSV, kteří u 
pracovníků sociálních služeb sledují především jejich profesionalitu a vzdělávání, se podařilo 
prosadit dvě formy zapojení dobrovolníků do sociálních služeb: 

První forma: Dobrovolníci mohou v zařízeních sociálních služeb působit podle zákona o 
sociálních službách dle paragrafu, do něhož byl nově vložen odstavec (2): 

§ 115: 
Okruh pracovníků 
(1) V sociálních službách vykonávají odbornou činnost 
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110, 
b) pracovníci v sociálních službách, 
c) zdravotničtí pracovníci, 
d) pedagogičtí pracovníci, 
e) další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. 
(2) Při poskytování sociálních služeb působí rovněž dobrovolníci za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem44a). 

Tímto zvláštním právním předpisem se rozumí 44a) Zákon č. 198/2002 Sb., o 
dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve 
znění pozdějších předpisů. 

Druhá forma: Pravděpodobně zbývá daleko větší část dobrovolníků, která nepůsobí 
v akreditovaném režimu podle zákona o dobrovolnické službě třeba proto, že se pro 
malou skupinku dobrovolníků nevyplatí žádat o akreditaci, častěji však proto, že 
příspěvkové organizace o akreditaci dobrovolnické služby žádat nemohou. Pokud 
dobrovolníci přicházejí do zařízení sociálních služeb mimo režim akreditace podle 
zákona o dobrovolnické službě, mohou vstupovat do zařízení podle standardu kvality č. 
9 (dle přílohy č. 2 prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních 
službách), ve kterém se uvádí: 

9. Personální a organizační zajištění sociální služby 



196 

 

… 
d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost fyzické osoby, které nejsou s 
poskytovatelem v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována vnitřní 
pravidla pro působení těchto osob při poskytování sociální služby; podle těchto 
pravidel poskytovatel postupuje. 

S tímto postupem souhlasí i MPSV, které k tomu uvádí: 
„ ... Dobrovolník, který není pracovníkem ve smyslu pracovně právních předpisů, 
se při výkonu své činnosti řídí občanským zákoníkem a to jak v případě, kdy 
přichází do sociálních služeb v akreditovaném režimu dle zákona č. 198/2002 Sb. o 
dobrovolnické službě, tak i v případě, kdy je dobrovolnictví organizováno mimo 
působnost zákona o dobrovolnické službě. ... Dobrovolníci nevykonávají činnosti 
v pracovně právním režimu, nejsou tedy profesionálními odbornými pracovníky 
v sociálních službách dle § 115 a § 116 zákona č. 108/2006 Sb. V sociálních 
službách by dobrovolníci měli uzavřít smlouvu o výkonu dobrovolnické služby dle 
§ 5, odst. 1, 2, 3, zákona o dobrovolnické službě a působit dle pravidel, které 
poskytovatel definuje podle Standardu kvality sociálních služeb č. 9, kritéria 
uvedeného pod písm. d, přílohy č.2, prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. 
k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“ 
(dle Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o posuzování profesionálních 
pracovníků vykonávající odbornou činnost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách ve vztahu k výkonu dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb. o 
dobrovolnické službě a dobrovolnictví) 

Dobrovolnictví ve zdravotních a sociálních službách je tedy fenomén spíše nedávný, který se 
úspěšně rozšiřuje zejména ve městech, za podpory státu i samosprávy. Postupně se formální 
dobrovolnictví objevuje nejen v sociálních a zdravotních rezidenčních službách, ale i 
v domácnostech seniorů či lidí se zdravotním postižením, a to buď prostřednictvím 
dobrovolnických center v regionech, nebo nezávisle na nich ve spolupráci s profesionálními 
terénními službami. 

Jako terénní sociální služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ je u Ministerstva 
práce a sociálních věcí registrováno například 9 poboček programu Pět P. Některé domovy 
pro seniory mají obdobně registrován dobrovolnický program Pro seniory jako „Sociálně 
aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené“. 

Dobrovolníci se v rámci terénní sociální služby nemohou podílet přímo na profesionálních 
výkonech péče (např. přebírání odpovědnosti za výživu nemocných osob či obyvatel zařízení, 
jejich převazy a medikaci), ale mohou působit v rozličných oblastech od společenských 
činností (jako je předčítání, konverzace, zájmové aktivity apod.) přes osobní asistenci, jež 
není součástí profesionální péče (doprovod na výletech, kulturních akcích, vánočních 
procházkách apod.), přes poradenství, včetně intervencí v krizových situacích (Linka důvěry, 
Růžová linka, Naše dítě apod.), až po administrativu a organizační výpomoc a mohou se 
účastnit kampaní a sbírek. Méně restriktivní je dobrovolnictví poskytované v domácnosti 
klientů, kde k asistenci při uspokojování základních potřeb skutečně dochází, a to obvykle po 
dohodě dobrovolníka s klientem přibližně na úrovni, kterou by poskytovali sami rodinní 
příslušníci. 

 

III. Dobrovolnická centra, jejich historie a činnost 
V roce 1995 se HESTIA, o.s. z popudu Nadace Open Society Fund zaměřila na pro ni zcela 
nové téma – dobrovolnictví, tedy výběr, školení a supervizi dobrovolníků v Programu Pět P, 
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jakožto české obdoby v USA již tradičního dobrovolnického programu Big Brothers/Big 
Sisters. V roce 1998 do svých programů HESTIA poprvé zahrnula nabídku kurzů 
koordinátorů dobrovolníků a začala připravovat koncepci dobrovolnického centra. 

V roce 1999 vzniklo v ČR první specializované pracoviště pro oblast dobrovolnictví – 
HESTIA – Národní dobrovolnické centrum (HESTIA – NDC), které bylo založeno 
z iniciativy a za finanční podpory Open Society Institutu v New Yorku jako jedno z národních 
dobrovolnických center ve 14 zemích bývalého komunistického bloku v rámci Programu 
rozvoje dobrovolnictví. 

Základním posláním Programu rozvoje dobrovolnictví a tedy i nově vznikajících 
dobrovolnických center (DC) byla propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve 
společnosti, k jejímuž naplnění centra realizují zejména tyto činnosti: 

- rehabilitace občanských ctností – dárcovství a dobrovolnictví v povědomí veřejnosti, 

- realizace vlastních dobrovolnických programů a projektů, 

- vzdělávání a výzkum, 

- rozvoj dobrovolnických center v regionech ČR, 

- mezinárodní spolupráce dobrovolnických programů a center. 

V rámci Programu rozvoje dobrovolnictví vznikala postupně další dobrovolnická centra 
v regionech, nejprve obvykle na základě sbírání vlastních zkušeností při realizaci Programu 
Pět P a teprve později se zaměřením na další dobrovolnické programy a jejich realizaci v 
organizacích konkrétního regionu.  

Program Pět P se tehdy díky své profesionálně zpracované metodice a metodické i finanční 
podpoře amerických partnerů stal vzorovým etalonem profesionálně vedeného 
dobrovolnického programu, což platí dosud. Program Pět P má od roku 2001 zastřešující 
organizací – Asociaci Pět P v ČR, která je členem mezinárodní organizace Big Brothers, Big 
Sisters International a v současné době koordinuje a metodicky vede program ve 20 
pobočkách ČR. V roce 2010 se Program Pět P stal uznávaným vzorem mentoringového 
volnočasového prostředku neformální a zájmové výchovy v publikaci „Mentoring: výchova 
k profesionálně vedenému dobrovolnictví“ (Brumovská, Seidlová Málková, 2010). 

V roce 1999 svoji činnost pod metodickým vedením HESTIA – NDC zahájila první tři 
dobrovolnická centra zaměřená na širší záběr dobrovolnictví v rámci města či regionu: v Ústí 
nad Labem, Olomouci a Liberci. V Ústí nad Labem to byla nejprve partnerská organizace 
Centrum komunitní práce a později samostatná právnická osoba Dobrovolnické centrum Ústí 
nad Labem, o.s.. Ve druhých dvou městech se jednalo o nově zakládaná občanská sdružení: 
PROSO, o.s. Olomouc a „D“, o.s. Liberec. V současné době patří DC Ústí nad Labem 
k nejkvalitnějším reprezentantům dobrovolnictví v ČR se širokým záběrem programů a 
partnerských organizací přesahujícím až na Karlovarsko.  

V roce 2000 získala HESTIA – NDC další partnery a podpořila vznik dobrovolnických center 
v Kroměříži, Českých Budějovicích, v Brně a Plzni. V Kroměříži bylo založeno Spektrum, 
o.s., při Středisku výchovné péče, které je dnes jedno z nejvýznamnějších center na Moravě 
z hlediska šíření metodiky i osvěty v oblasti dobrovolnictví. V Českých Budějovicích stále 
běží program Pět P i další dobrovolnické programy při Zdravotně sociální fakultě JČU, 
v Plzni obdobně při TOTEM, o.s. a v Brně při Ratolest, o.s. 

Následující rok 2001, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem dobrovolníků, byl 
významným impulsem pro vznik a další rozvoj dobrovolnických center a programů. Krome 
toho byla založena Koalice dobrovolnických iniciativ jako volné sdružení organizací za 
účelem společné reprezentace dobrovolnických projektů a programů, jejichž rámec byl 
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vymezen Programem rozvoje dobrovolnictví. Koalice měla koncem roku 2001 celkem 22 
členů s řadou dobrovolnických programů, v roce 2005 to bylo již více než 50 organizací. 
Aktuální seznam členů Koalice a jejich programů je uveřejněn na webových stránkách 
HESTIA – NDC (http://www.hest.cz/koalicezkus.shtml). 

HESTIA – NDC postupně ve spolupráci se členy Koalice rozvíjela metodiky 
dobrovolnických programů, konkrétně: „Program Pro seniory“, „Dobrovolníci 
v nemocnicích“, „Dobrovolníci z komerčních firem“ a „Nezaměstnaní jako dobrovolníci“. 
DC se zapojovala i do programů dalších partnerů, jako je Make a Connection (realizátor 
Nadace rozvoje občanské společnosti) či Evropská dobrovolná služba (realizátor agentura 
Mládež při MŠMT). 

Převážná většina dobrovolnických center jsou nestátní neziskové organizace (NNO). Několik 
z nich působí ve spolupráci a s podporou zdravotnického zařízení, jako na příklad DC 
Lékořice, o.s. při Fakultní nemocnici v Praze Krči, DC Motýlek, které vzniklo při Fakultní 
nemocnici v Brně a dnes působí v řadě dalších zdravotnických a sociálních zařízeních v Brně 
i okolí, a také DC Malíček při Kojeneckém ústavu v Praze Krči. 

Ilustrativním příkladem rozvoje dobrovolnictví ve zdravotnictví je Fakultní nemocnice 
v Praze-Motole. Sem z iniciativy HESTIA – NDC a díky vstřícnému přístupu prim. MUDr. 
Kouteckého začala v roce 1999 docházet skupinka dobrovolníků na oddělení dětské 
onkologie. Za několik let, koncem roku 2003, bylo řízení dobrovolnického programu z NNO 
KID, o.p.s. slavnostně a za účasti ředitele nemocnice JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka předáno  
do rukou interního dobrovolnického centra Fakultní nemocnice Motol, které je dodnes 
integrální součástí nemocnice. V roce 2004 bylo ve FN v Praze Motole zaregistrováno celkem 
81 dobrovolníků, kteří docházeli na 20 klinik či oddělení, včetně jednoho ve Všeobecné 
fakultní nemocnici v Praze na Karlově. Dalších 71 dobrovolníků bylo zaregistrováno mimo 
akreditovaný režim na jednorázovou činnost. Koncem roku 2009 to bylo již celkem 322 
dobrovolníků působících na 15 klinikách FN v Motole, z toho pravidelně docházelo 96 
dobrovolníků, jednorázových akcí se účastnilo 226 dobrovolníků. DC FN v Motole se stalo 
vyhledávaným metodickým a konzultačním centrem pro další zdravotnická zařízení v ČR. 

Samostatnou kapitolou jsou DC zřizovaná a podporovaná ADRA , o.s., která dnes úspěšně 
působí v těchto městech: České Budějovice, Česká Lípa, Frýdek-Místek, Prostějov, Valašské 
Meziříčí, Zlín, Ostrava a Praha. Podobně vzniklo několik dobrovolnických center při Charit ě, 
například v Českých Budějovicích, Chebu, Táboře a Ostravě. Svoje DC má hospicové hnutí: 
TŘI, o.s. při hospici v Čerčanech. V zařízeních sociálních služeb i v domácnostech působí 
Hospicové hnutí Vysočina, o.s. v Novém Městě na Moravě, podobně jako DC při sdružení 
Cesta domů, zabývající se domácí hospicovou péčí v Praze. Další DC vznikala při NNO, 
pomáhajících lidem s různým typem postižení, jako například Okamžik, o.s. (zrakově 
postižení), LATA, o.s. (sdružení na pomoc rizikové mládeži), Fokus, o.s., které má v řadě 
měst DC pomáhající lidem s duševním onemocněním, podobně Máme otevřeno, o.s. v Praze, 
které podporuje lidi se speciálními potřebami, převážně s mentálním postižením a autismem. 

V současné době působí regionální dobrovolnická centra v Brně, Českých Budějovicích, 
České Lípě, Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havlíčkově Brodě, Hradci Králové, Chebu, 
Kadani, Karlových varech, Kladně, Kroměříži, Liberci, Novém Městě na Moravě, Olomouci, 
Opavě, Ostravě, Pardubicích, Pelhřimově, Písku, Plzni, Praze, Prostějově, Přerově, Sokolově, 
Táboře, Třebíči, Uherském Hradišti, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, 
Vsetíně a Zlíně. Jednotlivá centra mají specifický charakter daný místem a náplní své 
činnosti. V řadě dalších měst se realizují dobrovolnické programy jako součást činnosti jiné 
organizace. 
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IV. Nové trendy a přetrvávající bariéry formálního dobrovolnictví 
Z hlediska dlouhodobého trendu se dá říci, že dobrovolnické centrum obvykle začíná 
konkrétním dobrovolnickým programem zaměřeným na určitou cílovou skupinu (děti, 
mládež, senioři, pacienti, nezaměstnaní aj.) či určitý typ organizace (kojenecký ústav, 
mateřské centrum, nemocnice, léčebna dlouhodobě nemocných, hospic, domov seniorů 
apod.). Postupně, během několika let se dobrovolnické centrum stává více metodickým a 
supervizním střediskem, které vyhledává nové programy a aktivity pro dobrovolníky i 
organizace, poskytuje podporu pro běžící dobrovolnické programy v regionu, které již mohou 
organizace realizovat z větší části samy. 

Dalším trendem je, že zatímco v uplynulých letech orgány měst a obcí zůstávaly většinou 
mimo oblast dobrovolnictví, resp. je pouze nepřímo podporovaly v rámci grantového režimu, 
v posledních cca 3 letech se začínají objevovat dobrovolnické programy iniciované či 
realizované přímo městem či obcí. První vlaštovkou bylo DC Adorea, které založilo a 
podpořilo město Vsetín již v roce 2003. Další městem, které zaměstnalo koordinátorku 
dobrovolníků a nastartovalo vlastní preventivní dobrovolnický program Pět P pro děti a 
mládež ohrožené sociálním vyloučením, bylo v roce 2005 město Neratovice. V roce 2009 to 
byla Mladá Boleslav, která zahájila práce na koordinaci dobrovolnických aktivit v rámci 
města, v tomto roce bylo také založeno DC při komunitním centru KONTAKT v Liberci. 
Podobné záměry mají i další města a obce. 

Postupně se objevuje také poptávka od dobrovolníků i organizací, pro něž dobrovolníci 
pracují, po koordinaci a zastřešení jejich činnosti v rámci obce. Tento postup by znamenal 
lepší propojení potřebných i pomáhajících občanů a větší informovanost o všech 
příležitostech dobrovolného zapojení ve prospěch občanů i obce. 

Tyto příklady považujeme za nový trend, který nazýváme komunitní dobrovolnictví. Jedná se 
o přirozený a tvůrčí prostředek při vytváření sítí, jejichž cílem je podpora sociální integrace a 
zvýšení kvality života občanů prostřednictvím partnerství občanské, veřejné a komerční sféry 
na místní i regionální úrovni. 

Jako bariéra dalšího rozšíření formálního dobrovolnictví se jeví, že stále není nastaven 
jednotný systém oceňování dobrovolnické činnosti tak, aby jí bylo možno vyčíslit 
ekonomicky. V této souvislosti chybí i metodika, která by umožňovala tuto činnost vykazovat 
jako ekonomický přínos například do grantů pro potřeby kofinancování projektů. Je třeba 
dopracovat a uvést do praxe metodiku ohodnocení dobrovolnické činnosti, tedy zejména 
stanovení přepočtu jejich odpracovaných hodin na finanční ekvivalent. Uvedené problematice 
se již několik let věnuje Český statistický úřad v rámci satelitního účtu neziskových 
organizací, ve kterém jeho pracovníci postupně zpřesňují sběr a zpracování statistických dat 
týkajících se dobrovolnické činnosti (témuž tématu se věnoval dále Novák, 2008). 

ČSÚ prostřednictvím pracovní skupiny pro zavádění satelitního účtu neziskových institucí 
v ČR uspořádal v prosinci 2005 seminář k problematice oceňování dobrovolnické práce. Po 
vyslechnutí různých názorů a návrhů se pracovní skupina rozhodla přijmout metodu ocenění 
pomocí mediánu stanoveného podle výsledků z Informačního systému o průměrném výdělku 
(ISPV), které provádí pracoviště statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí za 
nepodnikatelskou sféru podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní 
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. 
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Další bariérou je financování dobrovolnictví. I když se většina dobrovolnických center od 
svého založení snaží vejít ve známost ve svém regionu, navázat kontakty s orgány 
samosprávy, státní správy i regionálními médii, naučit se psát granty a žádosti o dotace a 
zapojit se do fundraisingu, není dosud systémově ošetřeno financování jejich provozu. Jednak 
vzhledem k tomu, že jejich činnost je tzv. „průřezová“, tedy nepatří pod konkrétní resort a 
jeho dotační program, a také proto, že dotace MV na dobrovolnickou službu pokrývají jen 
nejnutnější výdaje vztahující se především k dobrovolníkům. Obtížná dostupnost financí na 
mzdy profesionálních koordinátorů dobrovolníků a dobrovolnických programů i na režii 
dobrovolnických center vede k tomu, že se dobrovolnická centra většinou nerozrůstají a 
zejména že jejich pracovníci poměrně často přicházejí a odcházejí podle výkyvů v hodnotě 
získaných financí. 

V. Management dobrovolnictví v neziskové organizaci 
Vlastní profesionální práce s organizací dobrovolnické činnosti se příliš neliší od práce 
s lidskými zdroji obecně. Rozdíly mezi pracovně právním vztahem zaměstnance a závazkem 
dobrovolníka, obvykle formou příkazní smlouvy podle občanského zákoníku, jsou v rovině 
formálnosti; u dobrovolníka musíme více pracovat s jeho motivací k dobrovolnické činnosti a 
zvažovat jiné nefinanční formy ocenění jeho přínosu pro organizaci. 

K profesionalizaci dobrovolnické činnosti také patří, že v organizaci působí koordinátor 
dobrovolníků, který je klíčovou postavou dobrovolnického managementu. Koordinuje 
dobrovolnictví v organizaci od výběru dobrovolníků spojeného s propagací činnosti 
organizace přes výcvik dobrovolníků včetně zpracování metodiky a vyhledávání vhodných 
činností pro dobrovolníky až k zařazování dobrovolníků do chodu organizace. Koordinátor 
vede dobrovolníky a hodnotí jejich činnost, řeší vzniklá nedorozumění a problémy, hledá a 
organizuje příležitosti k poděkování dobrovolníkům, je kontaktní osobou mezi dobrovolníky, 
zaměstnanci, vedením i klienty organizace, udržuje styk s nejbližším dobrovolnickým 
centrem, s médii i dalšími organizacemi, zpracovává kodexy či práva a povinnosti 
dobrovolníků, případně pravidla mlčenlivosti, a vede potřebnou administrativu, jako jsou 
smlouvy s dobrovolníky, pojistné smlouvy apod. Jeho úkolem je vytvořit z různorodé skupiny 
dobrovolníků jeden celek, v němž si každý ponechává svoji samostatnost a svébytnost. 

Koordinátor může být člen týmu zaměstnanců, v některých případech i dobrovolník 
zajišťující tuto funkci v jedné části organizace či pro jednu vybranou činnost. Tento 
dobrovolný koordinátor ale potřebuje mít oporu v profesionálním garantovi dobrovolnického 
programu působícím pro celou organizaci. Na počátku dobrovolnického programu pouze s 
několika dobrovolníky může být koordinátorem také dobrovolník, ale s růstem jejich počtu a s 
šíří záběru je to již práce pro placeného profesionála. V malé neziskové organizaci může být 
koordinátorem vedoucí organizace i výkonný zaměstnanec na část úvazku vedle své hlavní 
profese. 

Pro nástin pracovní kapacity, kterou dobrovolníci vyžadují, je možno uvést z dosavadních 
zkušeností toto: V programech náročnějších na přípravu a vedení dobrovolníků (obvykle 
mentoringové programy typu „jeden pro jednoho“, navíc s působností mimo organizaci 
v terénu) je třeba na cca 35 dobrovolníků jeden celý pracovní úvazek. V případě, že jde o 
program, v jehož rámci se dobrovolníci pohybují téměř stále po boku profesionálů (domovy 
pro seniory či nemocnice, kde navíc na jednotlivých odděleních či patrech působí ještě tzv. 
kontaktní osoby, které jsou s dobrovolníky v běžném denním styku), potom stačí jeden 
pracovní úvazek koordinátora až na 100 dobrovolníků. 

Koordinátorům doporučujeme absolvování kurzu dobrovolnického managementu nebo 
alespoň stáž v dobrovolnickém centru či v organizaci s dobře fungujícím dobrovolnickým 
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programem. Koordinátor by měl být součástí vedení organizace, ve větší organizaci např. na 
pozici vedoucího oddělení. Je běžné, že koordinátor ve větší organizaci má k ruce několik 
asistentů – dobrovolníků, kteří čekají na své zařazení do činnosti organizace, případně jim 
organizační práce vyhovuje více než činnost s klienty. Koordinátor by měl mít možnost 
pravidelné supervize své činnosti tak, jak by mělo být samozřejmé pro všechny pomáhající 
profese s vysokou mírou neuropsychické zátěže pramenící z každodenního styku s lidmi, 
často v náročných životních situacích. Koordinátor by měl být schopen svoji roli vykonávat 
na základě upřímných a otevřených vztahů s dobrovolníky, jimž se na tomto základě dostává 
jistoty, že to, co dělají, je významné a slouží dobré věci – koordinátor dobrovolníků je 
„vizitkou” organizace (Sozanská, Tošner, 2002; 2006). 

Z hlediska managementu dobrovolnictví bychom se chtěli stručně zmínit o základních 
kategoriích této činnosti, které jsou pro dobrovolnictví podstatné a tvoří osnovu 
akreditovaných kurzů HESTIA u MPSV pod názvy „Management dobrovolnictví I“, 
„Management dobrovolnictví II“ a „Úvod do supervize v pomáhajících profesích“. 

Pro úspěšné nastartování dobrovolnického programu v organizaci doporučujeme dodržet 
následující postup: 

• Supervize organizace se zaměřením na dobrovolnictví, na zhodnocení dosavadních 
zkušeností s dobrovolníky, včetně mapování „motivace organizace“ k přijetí dobrovolníků a 
vyhledání a výběr možných činností pro dobrovolníky. 

• Zpracování projektu zařazení dobrovolníků do organizace z hlediska vedení, 
profesionálních zaměstnanců, klientů organizace i možných „zdrojů“ dobrovolníků, jejich 
potřebných vlastností i přípravy. 

• Zpracování harmonogramu práce s dobrovolníky z hlediska cyklů činnosti organizace 
i dobrovolníků. 

Po realizaci této fáze můžeme začít naplňovat jednotlivé složky vlastní činnosti s 
dobrovolníky: 

• Výběr dobrovolníků. Jedná se zejména o metody získávání dobrovolníků. Je třeba 
počítat s tím, že dobrovolníci přicházejí a odcházejí častěji než zaměstnanci. Práce s nimi je 
nepřetržitý, stále se opakující proces. V programech postavených převážně na studentech je 
nezbytné, aby harmonogram práce s nimi respektoval školní či akademický rok. 

Někteří dobrovolníci mají své konkrétní představy již před vstupem do organizace. 
Jiní mají potřebu konat cokoli dobrého, ale nevědí, jak a kde mohou pomoci. 
S každým zájemcem je potřeba postupovat individuálně a mít na paměti jak jeho 
motivy a zájmy, tak i potřeby organizace. 

• Výcvik dobrovolníků. Podle náročnosti a rizik dobrovolnického působení volíme 
délku a obsahovou náplň jejich přípravy, která zahrnuje zejména seznámení dobrovolníků s 
posláním a činností organizace, s organizační strukturou a zejména s jejich místem a rolí 
v organizaci. V této fázi dobrovolníka nejen  připravujeme na jeho činnost, ale zároveň se 
seznamujeme s jeho chováním a zkušenostmi, podle kterých mu můžeme doporučit konkrétní 
zaměření.  

U náročnějších programů je třeba, aby dobrovolník absolvoval celodenní či víkendový 
výcvik (dobrovolníci v nemocnicích, v programu Pět P, v programu žáci a studenti 
jako dobrovolníci apod.), nebo dokonce dlouhodobou přípravu rozloženou do několika 
týdnů (dobrovolníci pro linky důvěry či některé typy dobrovolnické služby). 

• Supervize dobrovolníků. V různých odvětvích lidské činnosti existuje více směrů a 
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škol supervize. Supervize dobrovolnictví má nejblíže k supervizi v pomáhajících profesích 
(např. v sociální práci). I zde existuje několik rozdílných směrů a z nich vyplývajících 
supervizních metod. 

Supervizi dobrovolníků si představujeme jako komunikaci dobrovolníka, respektive 
skupiny dobrovolníků, se supervizorem v neohrožujícím prostředí, které umožní 
dobrovolníkům konzultovat svoje postoje a pocity pramenící z jejich činnosti. 
Supervize zároveň chrání zájem klienta před případnými nevhodnými aktivitami 
dobrovolníka. Supervize dobrovolníků je rovněž neformální kontrolou jejich činnosti. 

• Evaluace dobrovolníků. Tento proces souvisí s hodnocením celé organizace. Záleží na 
rozhodnutí vedení organizace, zda a jak bude hodnotit svoji práci, aby ji mohla v objektivním 
světle prezentovat veřejnosti, médiím, sponzorům, dárcům, klientům a vlastním 
zaměstnancům.  

Dobrovolníci si zaslouží, aby jejich činnost byla evidována, aby byly vykazovány 
počty hodin, které organizaci věnují, a také jejich přínos organizaci jako celku. 
Hodnocení může sloužit jednak k prokázání účinnosti pomoci dobrovolníků a jednak 
v ohodnocení vykonaného díla jako argumentu pro to, aby dobrovolnictví bylo uznáno 
jako činnost, která má své místo i v tržní společnosti. 

Nejméně jednou za rok by měl koordinátor spolu s vedením organizace uspořádat 
setkání dobrovolníků a zaměstnanců spojené s veřejným oceněním jejich zásluh a s 
předáním alespoň symbolické odměny. Dalšími možnostmi je uvedení jmen 
dobrovolníků ve výroční zprávě, pozvání dobrovolníků na neformální setkání týmu, na 
výlet, zájezd se zaměstnanci či klienty, zveřejňování jejich činnosti, zajištění volné 
vstupenky na sportovní, kulturní akci nebo poskytování jiných výhod plynoucích ze 
zaměření organizace. 

V neposlední řadě úkolů managementu dobrovolnictví je třeba pamatovat na organizační a 
právní aspekty dobrovolnictví, jako jsou dohody a další dokumenty uzavírané s dobrovolníky 
a organizacemi, pojištění dobrovolníků a další možné formy dokumentace dobrovolnictví 
v organizaci. Souhrn těchto dokumentů je uveden v manuálu „Dokumentace dobrovolnických 
center a programů. Studijní materiály pro kurzy koordinátorů dobrovolníků jsou, průběžně 
aktualizovány a k dispozici ke stažení na http://www.hest.cz/pruvodce.shtml). 

Kromě níže uvedené literatury je dobrým zdrojem informací řada studentských prací 
dobrovolníků z řad obvykle vysokoškoláků, kteří svojí dobrovolnickou zkušenost využili jako 
téma bakalářské či magisterské práce. Seznam řady těchto a podobných prací o dobrovolnictví 
a neziskovém sektoru je uveden na: http://www.hest.cz/knihovna.shtml. 
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